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 | ی دلوای لاو و یزکسعرتب وطاناكناشا ,یضاقو یعوقو موم تیعج هد هناخ دغاک

 e ضع و قاها تس: یا ۰

 كنس رل هف ولع ولقاحوا کلناو ینیدنلوا ستر هماعم رک اسع هلبمان ناکس .

 یساطعا غ وت هنغاحوا ناکسو یعاظن

 ماظن هدنقح یرلمللا ب رح نف لمت كفانصا

 تاحالصا ضع هج هناسر

 ت E EY ا تر

 ۱ تابش راد هتل ود لاوحا حالصا

 .- . هماع ووتم

 یانشت لاحا كتلودو یندوه كرازابعا
 ا قامدقم كنس هیقو اا نا

 هعقو روهظ تیفک

 یرلمادعا كننابعا یوکصاخ هنا اوفا قشفرو نیست
 یس هعفادم تشک كل رادملع

 یراراضحاو باج هنسوق اغا كرودص

 اش كتنطلس ناکراو یتاف و تشک كرادملع

 د رلاثاب یضاقو نمار هللا ىلعو اشاب خاصو یناماقمماق كناشاب شم

 ۱ . یراراضحا هن واه یارس

 تاعوقو نالک هروهظ هلبیسح یراموح هواه یارس كراب رحکب

 ۱ قارچ
 ۱ ام تک كا ناطاس

 ۱ چ ی یم هباغع كناقما

 د > كناشاب یضاق هلبا اغا نمار
 یروهط كنس هزانح اشا رادملع

 ص

 یر ام ادعا کام صع

 ا كنیرا هلشق یکلتفچ دنولو رادکسا

 کت عیاقو
 لاح هجرت كناشاب رادملع

 عیافو ضمب رکید و بصن و لزع



 یفلنادوف كناشاب ىلع دسو یتخشم كنهداز یردو و كناشاب شع

 تاهبحو و تاعوقو ضعل دو یس هقحالو هقاس لاوحا ضعلو

 یرلرارف تشک كنراقنفر هلا اشاب ضار
 : یلاوحا هجرت كناشاب یضاق
 یترومام هنیبقعت كراب رارف و ییلناریمریم كنللهرب دناق
 یع رغت و ین كناوذضم و یاللط كنم دنفا نا عو لد رت كنغلا دخت كی مظعترادص
 یناماقمماق كناشاب لع یحهخ رح و یترادص انا كناشاب اض
 یق كنسضاف لوساتسا

 ییافو كنهداز دا

aS 
 رفسو حلص ثداوح و لود لاوحا

 یراتر ام هب هلاکم هلصخ م زیلکنا تکی دحا هلا اشاب یقح
 کی داردن وک تاغاعت هب یدنفا بح

 یدورو راو زک دقا كنصخیم زیلکنا

 . دجاو ینیدلوا یرکسعرس زاغوب كناشاب بغار هنب ر هلبلزع كناشاب قح

ESولت  EE IE 
 یراتاقالم هدنروفرا كس رلروطاریما هسورو هسنار#

 ۱ ییدتا السا یایدنالف كن ولهسور

 ییدتا سالجا هنتخت اناسا یرداریو ییدتف هایناسا كنولا
 یسافعتسا كن دنفا ىح

 ین دلوا باتکلا سر كنب دنفا فراعو لوا صخ ی هنس هلاکم هیسور تان دنفا بلاغ
 ۱ یس هلاصم هلا ولهرتاکنا كن هباعالود

 یرازو عفر كناشاپ بغارو یتاما یناقاخ رتفد كنبدنفا دبح و

 شام هب هس رح تاکرادنو نوع ندایناسا كن ول اب

 (۱۲۲ هنس عیاقو)
 ییادنل وا ثبشت همهس رح تاکرادت هدن رلهنام یرلتلود هسنارف و ایرتسوا

 ییادنل وا هب رام قاستسا یحد هدنس ول هسور هلا هبلعتلود هدانا

 یس ه راح كن هسنارف هلبا اپوروا لود
 ىس هلغ هدابنالا كويلات

 یراقدنالقاا كنسلاها لوربت و یرل هلغ هدایلاتبا كرل ولایرتسوا
(TELET و دل اس TT رسد از سا OCTET FN 
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 صع! هلا تاهبحوت نالوعوفو هن رز وا یدورو هو داعست رد كددج ردص "

 مگ ۳ رج

 یرلکدتا طبض یابواشراو كراولایرتسوآ
 دا طم ناب تا

 یس هب راح ا
 یس ه راح ما غاو

 یم هکراتم كاوا لا
 یرلتس ولغم هدا اساو هدلاق روب كرل رسنارف

 یسهعق و هر والاط

 یس ه را روفشور

 یرا هجاهم هنرزوا كنملف كرا زیلکنا

 کر ههسور كنایدنالنف و یس هطاصم هلا هسنارف و هسور كج وسا

 | یس هلاصم كنایرتسوا هلا هسنارف
 ییدنلوا لق ههسلارف كناباب

 تافو ضع و هبلخاد عراق و

 ۱ یلاح هجرت كنسدنفا ن دلا سمش

 ىلاح هجر كنسدنفا كب نیما
 لاح هجرت كنیدنفا یهو هداز لنس

 ۱ لاح هجرت كناشاب شم قیاسردص
  یلاحهجرت كناغا نسح یلکمالس و یصن و لزع كننمماهناسرت هل ایرد نادومق

 قالو كناساس هقیام هاساف و تناطاس اف
 یرلتافو كنیدنفا عیفر هبا اغا مسر ینامعا هیلف

 ۱ یلاح هجرتو تافو ك فا اه هاشالا ح راش

 هر رح تائه
 یاراعوخر اما و ق هاب و

 هراس عیاقوو یجارخا هنناح ییا مور كن واه یودرا

 یرامادعا كنیدقا دشار كو هللا یدنفا یلع یلهرومو یدنفا جیهب

 ۱ یرلهئبس تاکرح ضعل كرلب رک هدنساننایتک رحه هن ردا كن و اهیودرا

 ۱ ینلادختک كنبدقا بناح هبنافو كندنفا فیفعو

 کس ےظنت
 یرافدلل وا قالطا تاک تزع ندرودص هللا یدنفا تلاح

 یمادعا كکب تزع یکلکی و یف كنيدفا دیحو یسیر نوباه باکر
as مری ویو بیس arr SSOP r ۹ 



 هراس مارو لس كناباقنماف نوه نا
 هب رصم عیاقوو ناتسع لاوحا ضع

 ناتسپ رص عیاقو
 نواه یودرا عیاقو

 نانلوا ارجا هنرزوا یتاصاوم هبینمش هلبتک رح ند هن ردا كنوناه یودرا

 دار و ترازو هناشاب ییطصم یال هدنس ه رمص هب رقس رید اد

 هب رکسع تاسرت صع هلا ثداوح ضع راد هاع ود هعا

 هيب رح علاقو صعب
 یب رفظم كنهیمالسا رک اسع هدنس هب رق هج راتات عقاو هدنراوج هرتسلس

 یرازو كناشاب ابابو

 یندوع ام ینہش كنو اه یودرا

 تاصوصخ رکیدو تاهیجوت

 هب رکسع تابیترت ضعب و لیعامسا یالیتسا
 هب رفس تاکرادت ضع و لساربا یالنسا

 اب رد نادوف لیدم

 یرالیدش كنبرابلاو مورضراو نوزب رط
 شاف هعاق یالبتسا

 , ا رج راح علاقو ضمب
 یتاثشت ضع راد هنافاصم دسات هلتلود نارا كنهبلعتلود
 یس هلتسم یرارها هزکدهرق كنا وک زیلکنا

 ۱ یالماعم ضعم هدنقح هملعتل ود كن ول ات

 | رلهدام نالوا بس هنعوقو ASE هدنس یراتلود هسنارفو هس ور

 (۱۲۲۵ هنس عیاقو)

 یجوزت كنویلبان یبزبق كنیروطارپعا ایرتسوآ
 هییهذم داوم ضعب

 یناعوقو امناسا

 هب رب ه رصاح

 یماغلا كنتبلارق كنملف
 یلاطم ندهبلعتل ود كن ولهسور

 ۱ یت هبقتلوب تالماعم ضعب نالوا هل هیاعنلود كن هسنارف
 یساطع ارب ره هنسراتلود هن ارفوهرتلکب |هدنقح هبرح تاماظن ضعب ندنفرط هیلعتاود



 و و رزم

 0 عیاقوو ه رفس تاکرادت ۱۷

 هظفح سبادت ضد راد هنئادح رس یلوطاا ۲

 راعسا یالغ _ ۳

 ییزع كنبشابناکسو یعوقو هدبرع هدننیب راب رک ٤
 ل كناشا ناف ماقمعاق + 4+ +

 یل نع تنشابناکسهنب ویراهبرت ت روصو یرلهناشکر س تاکرح كراب رحیکی ۵
 نواه یودرا عیاو ۷
 ی روصح كن راو ۰ + +

 یاشا ابا هلا البتسا یدارغزایهو یی رازاب یعوا یحاح كراوە ور ۷۸

 یراکدتبا ریسا ياشاپ یرورسو
 یمىلسل هب ول هسور تیف دست ۱۸۰

 ییدن وا دع ی و سلح هدنعماح عاف ۰ 4+ +

 هس رحت تاکرادد ۱

 یسافنم لیدمت كندنفا هللا ءاطع ۷۳

 یه و لزع كنسضاق نواه یودرا ۰
 هعونتم عیاقو ضعل و ىلع كناشاب ماقمعاق | ٠٠٠

 یافو كسدنفا یب ورضم ۴۳
 یالطا كن هداز عابد هلا یدنفا دحو ۰

 یلاع باب یانس ماتخ ۰۰

 ك لضاف تافو ۶

 هس رح علاقو ۰۰

 ی رفظم كن هنمالاسا رکاسع هدننمش ۵

 یصالخ ند هرصاحم كنه راو هلا یدورو كن واه یائود ۹

 یتعحر ندنرزوا یتمش كنسودرا هسور ۰۰

 یرل هرام قحسور ۷

 یر هب راح نيتابو هل ۹

 یتداهش كل هشاشوغ ۰

 راسا كناماب نا ۴

 یلیدمو لزع كنساغا یرحیک ۱۹۰

 یادعاو ین كسدنفا ترو ۲

 یصن و لع كن رکسعضاق لیامور ۰

 ۱ مالسالا خش تا و لرع و



یلست هب ول هور كنب رل هعاق یوکیو قحسور
 یم

ر و هوا دارا
 یرلتدوعو مو هن راف رط 7۳۶ وا

 یسالیتسا تیفیک كنهغ ول

 ناتسل رص علاقو ضع

 یلاقو ضع كنلبا مور

 ضع كناشاب لع یینلد هن
 یس هبضيمات ر راوطا

 قال

 ماش علاقو

 رصم علاقو
 دادغب علاقو

 هر اح راد هقافنا هلل ود نارا

 یگ نع هنار :۱ هلن رافس كنەداز قىساي

 (۱۲۲5 هنس عیاقو)

 ناتسدرک عباقو

 ناتسح جک عیاقو

 يیدلردنوک نامرف هنناح شاب قحا

 یوق كنسودرا قجوغوص

roهبرگسع تاکرادت نانلوا,ارجا نوجگا لا مور  

 یاعوقو قا وردو كدا پد
 یارواح هللا یدنفا بح كن ظان هبجراخ هسنار و ¥ ۱

VV |یناکرح و لاوحا ءوس ر  

S دحا زال هلل نع كباشا اض ۲۳۹ |
EE 

 یافو كس هحوز اب اض ۲۷۳

 هقحال سپ ۱

 دارطتسا تسپ |

 هبماع تاهبجوت سر |

 یائیس ضعب كنولقاحوا مو
 تاراع ۷۰,

 یه كمبهارا خمش ۱

 دا ل رلاروز ۰۰

 یف همان ارمم ی او اب
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 E < یاجت : ۱ تی
 را رق هن راذکتحلصم هسارف ۸

 یلیدبتو لزع ثنشابناکس
 تدالو

 یافو كنسدنفا هللا ءاطع
 ینلنادوق كناشاب ورسخ و یراتافو كناشاپ دم هرق هلا یدنفا دیفح

 ه واسو هرن وک ثداوح

 ناتس معو رصم میاقو
 یضارفنا كرانم ةلوک هدرصم
 یصالختسا ندد رلماهو تاب عط عیب

 یا زهنا كّسودرا ردم

 بصل و لزع
 یفن كنيدنفا نانع یلهروم

 یسعامازتلا eS كنولهنارفو توعد هب هخاصم ی هملعتل ود كن ول هس ور

 یدختم كاسمه دنمح هعس رازح و یسهقشلو راکفا كن هماعتا ود هرز وا

 كلف كنوط نو یر هتم رج تاکرادت كت راتود هر
 ۱ یدوع هب داعس رد كنىدنفا یح یسحلا سراب یگ نع

 ۱ نواه یودرا عیافو
 0 یدادرتسا ندد ول هسور كغحس ور

 ( تادنسو قار وا تر وصح ناملوا هوالعو لد هدلح وشا)

313 
 قوتکم هاشاب یضاف كناشاب رادملع

۲( 
 قاشا كنس تروص

)۳( 
 ى واتیلص

(( 
 تاهحو رفد

(٥) 
 کیا  AEEیس هما

(1) 



۳۹۰ 

۲۳۹ 

 دو

۱ ۳۹ 

NAE 

۳1۰ 

۳۱۹ | 

۳1۸ 

 2 لح < جک کس فک ۰ گم ۳۳۹

۷) 
 تار رحت هب یدنفا ىح

(۸) 
 نواه طخ راد هنکلمرک | رادرس كناشاب اض

۹( 
 نواه طخ راد هغلماقمع او ثكناشا ی

 ( یر
 رب رە هن ات رافس هسلارف و هک ا هدنفح و ماظن

 )۱١(
 نواه طخ راد هتخلماتمک اق كناشاب لبلخ

(۱۲ 
 نواه طخ راد هنیدات كنسراثکرس یرحکی

(۱۳ 
 نواه طخ نانلوا تئارق هداروش سلجم دقعنم هدنعماح اف

(:۱( 
 ناوتکم هناشاب فسو لد وعس

(۱( 

C7) 
 یوتکم هتسلا و ماش هب كد وعس

۱۷ 
 کم یافت مان ناناع ندناساهو یاسور

)۱۸( 
 یس هماناوج كنسلاو ماش

CD 
 یر رقت نالوا راد هدادغب كندنفا تلاح

 ( ڪڪ )

 نواه همان هازرم سابع هدازهش

۲ ۲ 
 یلاع نامرف نالیردنوک هنناخ شاب قجا
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Geحب دل  
 تست # HKH ےک ۳ °

 ست :

 و ح

 و راس سس سس

 س ر

 اسما

1 

2 9۵5 

| lar |) 

3a 
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 ر کز را ۶ ®

 حسب ر

 حس تا

 ھم ہو ۳ سم
 و ا سس و ے سس

E ONE +E IG» :منع HEBS (8:3 +E + OPE و | 
 ص7 ی بی

 < ۱۲۲۳ هنس علاقو هش مس

 همظع کم راحود احراخو ٩خ اد هباعتل ود هرزوا ی دنل وا ناس e دلح

 | «لراناح نالوا بس هننداهش كملت ناطلس ندنفیدل وا همیخو تارطاخ راتفرک و

 یروص كتلود لاوحا ا یس کس رب و بدان كنهوررک هلغتمو یسازح یارحا

 تاماظن هرک اذم ساسا ۰ یدبا هدقفلوا هرک اذمو هعلاطم یخد یمیظنت و حالصا
 هدنس هراس یوطس فس كناشاب رادملع تولوا تراع ندنس هداعا و احا ڭكلەىمىلس

 ۱ هر ام كياحالصا والنم و هسرزوا تنماو نالوا لصاح هحداعس رد

 . رایدنا لابلا نتمطمو لاح هدوسآ هیاعتلود یالکو

 ۵ كنه ولاو تالاا ورم دنفو رب هرزوا ین دنل وا حاضیاو ج لک هدروک ذم داح طّقف

 رانادناخ و نابعا فرطب فرط بولوا فبعض كب یداشنا طار هتطاس کره
 ردا فرصت ءاشلام فک هدقاحنسرپ ۳ هداضف موم یمک كردا بلغت

 نالوا نامعالا نع هدنل وطاناو كن لىعاما یر وربس هدیلنا مور همش ندنرافدل وا

 رمع لغوا ناهع هرف یقرصتم ناخ وراص هلا كب ناهاس هداز راجح ف رصتم قوازو
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e ۳ رب 

 سس کس شم تو صو هدیزژ زر هلا طبض یراتلایا م و یک اغا

 . ید زلوا دفان هباع تلود صاوا هدرلو رشط هلغل وا اد ی رنا

 نامر 9 ىف د جافرب صحش مان ینطصم یحوسلاق ندا مکحت و باغت ۳۹ هلس یت =

 ۱ بس یرلن ازای یام رف هقول ندک دعا افصا یف ا رومام رق هل

 یدشمعا عفد ی راد روتر

 همزالیرافلا هدایقناو احنا: راد كرلنادناخ و نابعا ولو لواب لوا هروک هلاحوش

 تاحالصا با ارا قاشا هدول وا ارحا هماع تروشمر هلون هک
 هداز ناهع هرقو هداز راج ندهاشرادص فرط هرزوا قفلوا ثشت ه همزال

 هلسش و ییطصم یحویلاق رک ذلا ناو هنفرصتم نمرح هلا كب لیعاسا یزوریسو

 . یدلر دنوکراهماننوعد هرلاغاو نامعا ولت رهش یک اغا دحا یئاعا

 یرلمرب واک هلومناتسا ناه كرانادناخ و نابعا قوج ر شمشود هلالقتسا هبعاد هلو

 یک ییدلک هنرادص ماقم اشاپ رادماع نکل یدبا دعبتسم كم هجرک | هحنمکح كنقولوا
 قافآو فارطا هتم لوا یولطس تیشو شما لد ردتلوا هر لا

 هلهج ولوا ید هدرلهرشط هسبا یراح لصن هدندایسرد یذوفن هک دا شمالباق

 ۰ یدبا شمالاشاب هنا رج

 هنساضتقم یاشا یک ینیدراو یسهراقرو ر كرادملع یهو رک ىلغتم نابملکید نامرف

 یکی شدلا یدغاکر تنا یل یحشوبلاق ددا فلاس یخ لب وا را
 دیا شمل ا قاحتلا هنسودرا که دن رباچ یجرج بولک هلرکسع ردق كیبشب اعل رس

 هرفو هداز راج بولوا هدنداشاو داحا راد كلا لصالایف كب لععاسا یزوریس

 هدنکلک ب ودیا زاغلا كردیا تک جن ندن رال هداناوب د یرارزا سو

 الکولا نب هرزوا قلرضاح هیامرس ههماع تروشم نامهو یدنلا رخ یرلقدلوا

 . یدنالشا ههرواشم قص یتص

 رابج هداننا یرلقدالشا کک رر ررب مهلا یوم ن وعدم یخ وطهح ر هام طساواو

 ۰ رایدلبا تماقا هدنسهق رادکسا بولک هبراپ راوس هد زک یلغوا ناغع هرقو هداز

 ای رکسع هدیزک ردق كيب یکیا نوا ید كب لیعامسا یزوریس هدبجر رخاوا
 كندایسرد یدلبا تماقا هدرلهمیخ نالوا بوصنم هدنسا رګ اشاب دواد بولک

 رکسعرب هدنروص كدلروکچ یه هدلوبناتسا بولوا طاح هلرا ودرا هلون یفرط ره

 تسنما هاتهح یدلک هنلوا | ما ون مت هلع اوا هدلاح یییدلوا یل هلغ

 . ید لاکر هبمومع



 هچ رک | ینای رج هد هداعلا قوف تروص احراخ و الخاد هل وب كنذوفن اشاب رادملع

 یخد كتننما هدنوب هدهسیا راکرد کیدا تاشن ندنراشتنا هف رطره كلت وطس تاس
 . یدا راو یخدم 7

 اشاح ندن راح ا هد هسا راو رانلوا قحتسم هسدات اح هدنحا رانادناخو ناععا ارز

 كنسرلراس یرلذوا افحو ردغ هم راتف رک نامه یخد كرانلک هنغاحوق كتموکح

 كنعوح هلغلوا باسم یراتنما ندهملعتل ود یالکو كنس هلحو 21 وم شحود

 ۰ یدبا یم هضق كلرتسنما ىلصا تس هترامشالوط هدنشک رس ءیداو

 ۳ لا الرا لوط یرازوک و شملس ینهلج نداشاب رادملع اما
 یدبا رولوا رثّومو رمثم یر ا هدفرطه هبلع ءان ۱ یدیا راو یرلهمات تا

 نوجا تاصوصخ راس كرهریدتنا صیصحت ههمسسح داوم ی رادصا یلاع نامرفو

 . یدبا رردزاپ هقش رصتخ ررب

 ا ترا لا نامرف الطخ هنيو ندرلناسعا نوجا صوصخرم ىج
 كدغاک کر زکسرودبا لذتم ردقوب هکیمدغاک یحاولح ینامرف كمهاشداب

 . ردپوص ییدید ( روبریدقزیج ويد باب هلیوش هنیرزوا
 ا یشق هدمرص دارا لاما وعد هفارطا حورشم لاو
 یساغلا لدیدح ماظن هدبونلوب هدنتعم ودنک ًامدقم قره زا یعاس همان ما هعطقرب

 ۱۳ ۳ تب لا شدلتما یک ندهملعم رک اسع نالوا یهلغاط هلئسح
 ۱۱ ٠ ٠ ىدا شتلوا يما ىسك هتداتسرد هلا باحصتساو
 الکولا ناب هداشنا و ۰ روللوا دارا هلمراشا (۱) هدلبذ یتروص هلغلوالبلد هتناین

 هدف رطره یک ینیدلوا هدلئاوا یسهصالخ كئارک اذمو تالاطم ندا نایرج

 هسدقم قوقح هسیاو بولوا یسهلئسم قلوا دفان جازمو عنام الب هبلعتللود اوا

 . یدیغوب یکجهیدرب قح كنهنس# اکوب هلفلوا ندیهاشداپ
 كوام یک كب لعاساو هداز ناڼع هرقو هداز راج نوح رارقتسا كساساو طقف

 زنیاح هدب فدا قلراکادف لوس كران دا تموکح هرزوا لالقتسا هدنزرط فئاوط

 رانا هدنروغا تلودو ند ىدا طونم نا او ندسهععاد لالقتسا یرافدل وا

 هلهجوو هدتتطاس فرط هکنوج یخد هدریدقت یرلکدتا رابتخا ینلراکادف ردقوب
 هنیرلهلازاواحما كنسرلودنک [رظن هبهقاس لاثما قحیلوا لصاح تردقو توق هدایز
 هب هملع تلود یالکو هلتهج شدلوا شمشلرب هدنرانهذ یسهظحالم قلرومب تبشل

 . ىدا را نه دنا داععاو تبنما

 ( هلاحوش )
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 ۱ یداشاوتعاطا هدراکو لاح یه هرزوا یش دلوا یرلّسدوع هفط و رانا هروک هلاح وش

 .یدباندلاحهمزال یرافلوا نیمأتندهبنستموکح بناحیخد كرانا هدنراکدتبادهمآ
 ی وم یترادنقاو توطس باسا لامکتسا كنهبنس تنطاس مه تلد لغ "ءاس

 عضو كناماظن و لوصا ضعب كج هليب هلوا بلاح یراتبما كرانادناخو ناسیعا
 . یدبا هرک اذمو ثح عوضوم الکولا نیب یصوصخ یسساتو

 هعقاو تارک اذم كد هبحشدبا عامجا هدیولک رلنادناخ و نابعا هرزوا ورشم لاونم

 ردص هدهموگ تروشم نمجا نانل وا دقع هدیلاع ردصر وضح هاغه وا هصالخ ید

 هناصلاخ باطخ دنمس قوس هنابلاباال هاهجووب هناي نادم اشاب رادماع ینعی مظعا

 رد راکر د زمبصعت هدنقحیغاح وایرحیکب زیولقاحوا لصانع رازب ) هکیدبد بودا
 ولمسلعت و یدردلاق یتتغر ندرلنا بویمهدالکا مام هولقاحوا دیهش راکدنوادخ

 دانقنا هنن را هناهابش تناخ هال وا نمروقنم مزب هاو یدزوس تن هتل ۳

 یرکسعرسناونعو یدنالغابزمشابهلترازو هنر هک اتقو یدیاراکرد نعروصق هدنباب
 رکاسع لالقتسالا كرکو هدنتعم نوناه یودرا رک یدنلق العا زعردق ها

 یسهقلقح ناسا هلکلروک یشداوا بلاخ كنادع| هدنساتا رافد ۰
 كنب راطباضو مظتنمو للعم كننرکتسع یبهلع كنمشد هدمکیدشا یر

 مدسا نقم ینکیدلیا تئشن ندنسلوا راکفالا دحتم كنناراکرسو هام هد رح نف

 یس كموحم دیهسشو مدنرک وا یغیدلوا شلکای زمشلیو زسلوب زمشیدیکو

 فساتمونایشپ بوبالک یک دیایبم هنسه رخ تین تلودو نردد اتد رج یراهناهاش
 هدایز ندمدنک یرلنا هدمخیدحا هرامدآ ولاقع ضعب نالوازمشادرس یتفک و مدلوا
 لوحته همبقسع دقتروص راشباو لدبت تنطاسها روهظیسهعقو ملخ مدروک فسأتم
 هدایزتاق كم همالسا لهاو یدقج ندنماظن نوتب نوت یهورک یرکسع هدکدتا

 ندنالذخلاحو ردممولعم كزک هلحیندلوا هداه كلوساتسا تفواوایراک فعخ

 رطامتا ردکم هلیسهظحالم یحهلک ردق هلوبناتسا كنمشد هسردک هیون و وثأتم
 هماللسا تسحو تاقالم هللا رلتاد وسشا نالوا تلود یانما الاح هدانا زمغ دلوا

 هداعاتیاهن كرهشللاح هلبا تاحاصمو تارک اذم یارجا هحنساضتقا هلعتاود تربغو

 ار ز كدا شموقوا هما هنص وصخ ییز ندق ثكتهشاس تروص هلا سولح

 هدننطاس رب رس اهد تدم رب و مولعم یلاح كناخ ینیطصم ناطاس قیاس راکدنوادخ

 یدا موزح هدندنع هله یتحهلوا یساردنا ثعاب كن هماعتلود یاعت هللا ذاعم یساق

 ۱ نمزیور هفاخو نی زک هاشداب هنلا و دعا هل هدهسب دل وا هد مس هج رک او



e رب ٩ 

 زعادوهشمدرازب بولوا فصتم هل اتاردو دشرو تاضف و لع یرلت رضح نمدنفا

 هدن ران واه بق هنآ هاباسح یراهتستکم تامولعمو ا كرلنا روص نالوا

 روبع هدنناذو زرلبا فارتعا ةلح قرهلوا زسار فاصنالا قح ین دلوا "رک ہ واج

 یراهناهاشداب لما یاصقا بولوا ریکناهج هاشداب رب تماهش بحاصو تم یلاعو ریلدو

 . ردهظفاحم ندادعا *یدانا لواطت ین راهناهاش كلام

 لدکی كماکحو ناراکرسو ماظع یارزو هما و هلع تلود یالکو هساو

 نامعا ا هرزوا یر هنس ٌهدارا ندنغدلوا طوم هت رالوا تهجکی و

 نالوا ساردنا فرشمو را راک یدا راشفلوا توعد هارو فارشاو نادناخو

 ا ا قافتا رکدنم هایم هبا قاقش عفر ند هنام نوجا ماکحا یلود نابن
  رادملع ( لهدا رب دو روصت ینا هسیا مزال قمملای هو رب وصت یهاتسم یدمش

 تلود لاحر مظاعا هرکص ندک دتا ننسح قرهلوا نابزکی راضح هله یتقطن وب

 لوصا نالوا یسهح كنار اذم ندا نایرج تاعفدلاب هدنرهناس هدقم یخد
 . رابدلبا رشت یناماظن و

 تاس ص هد ر سه قرهلوا دفان هبلس سصاوا هدراکو لاح سه یس هصالحلا هصالخ

 هسا رولوا ندا تفااخحم داشو قفلا رکسع هتما تلودو قفلوا افنسا هس زخ ۱

 كنسرب ندرلنا طقفو قلوا یحاوعد رانادناخو ناسعا هما هد يص دا

 قماقلوا ضرع هک دعا روهط وج ر قاقا طرش فالخ ید هدنقح |

 . یدا تراعع ندنرلهدام ۱

 قفاوا میتختو اضما ندنفرط هلجو میظنت قافتا دنس هعطقرب هرزوا ساساوپ هتشا |
 . ردشلرب و ماتخ هروشم هل رارف |

 هوا هدننب رلاغاو كب ماطر نالوا ندنسهعن ودنک ها هيلع تلود هجرک او |
 لالقتسا ىلا هنتلا طارش قاط رب كنهمارجا هوقو یسفلوا میظنت همان قافتا رب |

 هللا تالامعتسا ءوس نالروتک هعوفو وربدندمر هدهسیا روسروک یفانم هتنطلس |

 . یدیا شمامهوب هراچ هقشب ندنا هراهرای نالبچا هدنلود مسج |
 هدهسا شفلوا نامات رلنادناخو نابعا ر 5 هنمظنت كقافتا دنس هلهجولوا |

 هرادملع ید یرلمر وک هداعسرد هرد وب کوب تولوا ادا یشحو اناد رنو |

 شحوتم ندکمرک هلوبناتسا نورد كنغوج قرلوا تصک نا تعدم ندرادا ]
 عقاو هدرهش جراخ ندنرافرط تلود لاحر هداشناوب نیغلوا مولعم یراقدلوا
 تصحاصمو تشلا حد هل رلنا هد راتفاض 9 نال ,A همظعا ردص هد رل د ریسم

 ۰ یدا هدف وا
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 یراودلل وا فطل هلا و رل رحنخ | کک هرل و

 ۱ یدتکهنیرپوارب سد یه بولنعاط تعح و یدسا تدوع هنرن واه یارس هناهاش |

 هجور اشاب نجرلادع یضاق ینوک هنشراهج یحندرد نوا كمظعم ناعش رهشو |

 عج ندرانلوا شمروک میعت هدننامز میلس ناطاس هرزوا ینیدلوا رومام الاب
 باب نوت کد نواو یدلو لوصو هراذکسا هلمساره یکنفت لخر يیدللا
 یدلرب و کل رکسعرس یلوطانا هلبایناحنسهبهاتوک هنودنک قرهل روس توعد هلع |

 رایهاسو یدنفا دحا ولهاب لوا ٌهساحو اغا رمع یلغوا ناع هرقو كم لیعاسا

 با متختو اضما ندنراف رط یف رصتم نمرجو رلیدنفا یحدمآو یکلکی و یساغا |

 مگ ۷ رقم

 ۱ كي هن اخ دغاک بولوا نواه باکر هدابا لیس یو هبنشحم یجن رکس كمظعم ناعش

 | فص یسهلج قرلوا لامالام هلبرکاسع یبا مود ردق هلابج قهاوش یسهش کیا
 ندلامورو تلود ناکرا رئاسو مالسالاخشو مظعاردصو یراقدلوا مالس هتسب
 | هليا عاجا هدهراهب تکلم ءوجوو نابعا ركذلا فلاس نالوا شلک ندیلوطاناو

 رارف هدن ران واه رصف عفاو هدنرانک, نایلغاح و راذک هدالا 2ور هل ران واه ءکلف

 نالوا بوصنم هدنراوح دانا كوت نولک ید تع ی هده راهب هدنراقدر وس

 ماظع یارزو راسو مالسالاخسش و مظعاردص E ندکدتا را رقتسا هد راهممخ

 هداز رابج هدلاح یرافدل وا ماف یاحراب بسلا ىلع هلا لوخد هن واه روصح

 | قرلب راقح هواه روضح یخد یلغوا ناعع هرقو كب لعاسا یزوریسو

 | یلاعت قح راو لرکسع لزوک كم ) ابطخ هب یزوربس ند هناهاش فرط هدانا

 ناىعا تا جورخادعل ندنوباه روضح یدلروم تافتلا ويد ( هنا بلاغ هنمشد

 تاذ هدعب یدلر دیک راتعلخ مهبتاص ىلع هدیمظعا ردص غاطوا یخد ههوجوو

 ندىلىخ هه وحوو ناععاو یدل وا یداب همانا راکفا داحا هحا.خ هماع تی و

 ۱ ۰ یرلک نانمطاو تما یخ

 هدر ز یتروص هک قافا دنس نالوا رک رارق هدهماع تروشم حورشم هجور و

 نادوقو مالسالا خیشو مظعا ردص ضستلا دعب ردقحهلوا دارا هلشر ( ۳ )

 یرحکی و یلاعردص یادختک و ماظع رودصو اشاب نجرلادع یضاق هلاراشم و اشا

 یدنفادیشر ینطصمیمادختک نوباهباکر اقاسو رایدنفا یسرو رادرتفدو یساغا

 ی زورپسو كیناملسهداز راج هلی الوا هحمان زورو یاشواجو یرظان ه رحمو

 ینوب یرلترضح ناخ دوم ناطاس یدنلق مدقو ضرع هن وی اه روضح

 رادقوج شاب ندنرلجا هدکدتبا هرک اذم هلب راضم ندلاحر نو اه نوردنا
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 نکل رکا لالقتسا رس دنسوب اا رم نوي E نالوا ىزا رهش

 خسف كن وب ه E رس هراح كابدمش ررلکد لباق یخد یدر

 یتسالا هحرل | یراترضح ناخ دوم ناطاس هلکع د ردیلقا هنس هراح یساغلاو

 قرهلوا نورد غاد هنسودنک هداموب هد هيا شملا قیدصت ۶ حیشوتا با نر

 . ردشلا نک و عع رامضا هرانلوا یمتنم هرلناو ههو رک ن اعا ارا امتعا ندن وک لوا

 غندلو E شام ودنک كتر یکلکب نالوا شمل ا هملق یدنسو یتح

 نالکهعوقو هدنقح ییالوط ندنسمل وا شمزای وید فورم ا مار هدنلحم اضما انالعا |

 . ردک یک هسنلوا رک ذ هدنلحم ینیدلوا رحنم هب هن كنفخ لاعفنا ۱

 هغماشخ وا یولفاحوآ نسل لا یشاط نواه نوردنا نا ندنمظن كدنسو و ۱

 . رولیشالک | ندلاوحا قاسو قاس یراقداوا شمالشاب |

 هلاوق هلا كينالسو یدلروس هیجوت هباشاپ مارهب یتاایا رکب راید هدناعش رخاوا |

 هلاوق عم كينالس یدلر و هنس هرادا ةدهع فک لیعاما یزو یراقاتبنس

 ۰ یدل دن ارشد ینح هاب رب اق هس روم ام رکی د تت نف نع یخ د هب اشا و رمسخ نانو فم

 نالوا دراو هداعسرد هداتناوب هنرزوآ توعد نالوعوفو ندسمظعا ردص تناحو

 توت وا بص IES لح اوس هنوط هاس هنر قل اغلاق ناطاس یارک رداه ۱

 ۰ یدلروس روم« هنلسعم حد ناطاس یارگملح

 هدنغاحوا ددج ماظن امدقم بولموق رکسع رادقم ر هنکلتفح دنول هدن |

 فر هل وا بصا هتس وا هنس هاش اکا 2 ییطصم دوان را نالوا ی اک ول

 ملعت هدرادکسا ناه ینوک یتعج هناخ دغاک یدبا هدقمزاي رکسع ندفرطرب
 ۰ ید الاشا رب <

 هداهج روما یدنفا جسهل یرادرتفد لوا قش ینوک ینجوا یمر 3 كناعشو

 قلشاشو اج و ه یدنفا ناسحم ی داشواح ید قلرادرتفد بوللوا صن یرظان

 رازه رس ندراللوا شین رکو ا ج اعت هدنمناس رودو یدنلوا هبحوت هب یدنفا شم

 هنس اغاناماس نالوا ا واح وا اًقاسو ب رد راطااض یک مزالمو كولب رسو

 ۱ یدناف نیعل e: e هما ونع یتلاغا قاحوا

 یلتفج دنول رک اسع نالپ زای اددحمو یدارومب ایحا یناحوا دیدج ماظن لصاحا
U> 

 قلزوتو كلزد اع قر هلوا ی هس هلحو یدلردشل رب هنرل هلشف رادد ساو

 نکرونلوا رست هناهاش رک اسعو یرکسع دیدج ماظن امدقم طقف یدلر دیک

 قد با رارک لاو اتوب هتنراشاب لواو یدلند ناکتس هرک و
 تراىع ندقالاقهفوح ى کرت نکس ید ES ییا مور کیر دک هر و

 ( بولوا )



 . یدلراص یرللاش

 ا E کسعر راوخ هفولعو ناشن هلشق یس هغ اط یرحکب لصالاق

 تراع ندنهورکربحنرو فانصا یک یتاخ راقاحوا رکید قر هلوا لتخم یتاماظن ۵

 هنمکح راقعو دارا عون رب یر هفولع راداحوا ر ءاس كرك یرحیکب كرک و شمل اق

 هسا ویو ندنکو دیا شمل وا رولبناص بونلا یک تاعطاقمو ماهسا قر هلینوق
 ولرتفد لصا موبلا دعب ندشدلوا كعد راسخ ثاربا هدوهب هنماسم لالا تم

 هلوقمو راس هلا یرارابتخا رل هلشقو یحقللوق هرقو یتارف قالوق ینعب ندنایرحیک

 الا اک یاسا کهدنرالا كرانلوا زاوخ هفولع ادعام ندرلنانلو هد هیلعف تم
 شفلوا ضرع هنو اه روضح كر هلربو رارق هدالکو سلحم هصوصخ ققلوا

 قج هوا عفر قح یسملناص بوتلا یکراقع هلبوب كرا هفولع نانلوا صیصخت هرکسعو
 كتلود تولوا ارحالا یعص قلاتق و ور ندراتفو یخ هد هسیا نشو ندداوم

 هدا لوادت هلا ندلا یاساو ینم هنکیدتا هام هدلاح یش دلوا حال یملع ید

 راح ود رانلوا شلا نوناص هلبس هراب هرزوا قملوا دارا هذه ةلاا ارظن هنسا وا شلک
 اور هدهاهاش دز قاز را عطف "ةعفد كقلخ ردق و و ندنراق> هلوا راسخ

 وطلاب طف تولز وس هدعاسم هس ا رجا كرارق و ندخل دنلوب م زلم ی

 د ا ندرلکرم دا رو تور 0 دعاك یعاسا اضرلاو

 | هنس هدارا هرژوا كلدا هدنام هن زد یرابماسا نوت نوت هدورابا كران دنا

 | ینصن هحنجوم راروهم ن الو هدنرلد یاسا باح ا هللع < ءان یدلوا رداص

 ۱ ے رت هدرلناشالاع تار كج هلر و هن رلدد یرلترهشو مساو حیحصت هن رامسا

 | یلاع صا ًاباطخ ۵ یکرک هدننمض یوا تردام احا یار ا
 ب

 و رک دل 0 یرابماسا هدف رظ تدم ود هلا نعت تم ناوک ی

 ONT یدلروس راعشاو نان یراقح الا مورح کد نت

 | الكرد یرازوهم یهدنرللا ردهورک ر و تانسا ی ۱ 8

 ۱ كس زو هدف رط نوک ؟ نوا كردا لیدم هلسهر ؟ دن دا ر ک هرزوا تف و

 | رافاص زکلاو یدنل وا اهناو ضرع ند درک تین دات

 | كراهب سه هح ندفانصا هلوقمواو ردق ها كس یا كصخش مان یدقا نما یحبش

 ۰ رليدلوا نون و یل سام هاتفصا تولوا یراماسا هفولع ناه کوب

  Aقفاوم هب یناماس نوناق یعاحوا یرحک هدنروص وب  e bj A 9 ۱د٤ك
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e~هک ۱۰  

 هرزوا قلا هدن رله دهع تابدمش ید راد را تامدخ و راقلل وق ناک 6 قرهلوا ۱

 هلع تلود قرهلوا رابتعا قاحوا رب هج هقشب یخد رکسع نالوا بتم ندکی
 كنناعرفتمو یدلر و رارق هنسلوا ترابع ندقاحوا ا ن زادع فان یی

 قوح تانعتو هفولع هدنغاحوا ناکسو یدلدا ترشام هنسارحا هتفر هتفر

 یدلزای تارفن قوح كب هابرارابتخا ودنک هدف رظ هربسب تدم ندنفیدلوا

 لئام هغلزای نابکس راهسمیک قوج كب ندهرئاس فونص كرك و ندرایرحیکب كركو
 1 را کنسادعام ا الود« رکسع تمدخ لعفلاب بوم قوحو راکسوهو

 یاسا کل یدا و ید یسلقعو یعرش باحا یدلوا راکشا ینحهملاق یعاسا
 هللا یدونشخان رظن هلاحوب یرلبکسا قاحوا نالوا فولام هعتمت یک ندنفاص زا
 قاقز دوخای شود چیه لالد هدنرازاب تاب هجنرلودنک هسردک هل و بوقا

 رکف هاسهعلاطم ینحهلاق تراحثو تعنص هقش ندقلوا شورف هدرخ هدنرلهرا

 ۱9 لک ندنسوفروف كرادلملع هکهراچ هن رابدلاق هد هشب دناو
 بونای كردا روا غم هجولزک هل رارب رب درح یم هیدلوا لاح هقمردلاق
 . رلیدا هدقملقاپ

 نالوا قاح وا یحزکس حورشم هجور هلغلوا یرلعون و 2 لبط كراقاحوا مسج

 لوق هرزوا قفلوا عیفرت یرابتعاو ردق هلهجووب یخد كنغاحوا ددج ناکس
 یرلاغا راقاحوا راسو رلاغا یاب یحانروطو یحنوسماصو یحغزو یسادختک

 ته رط اشم صع ورلیدنفا هحاوخ ماعسردردفنواو یدنفا یرظان هداهح روماو

 هدیلاع باب ینوک یجندب یعرکی كنابعش رایدنفا یراظعاو نیطالس عماوج ضعبو
 ها الاو یالآ یراماعو لطو غوت نالبروس اطعا ندامطع تلاکو ماقم عاتجالا

 ید ندنغاحوا دندج ناکس هدنرراکدتنا راما هرادکسا هللا لیاهتو ریکتو ذخا

 ضاق نالوا رظتنم هداروا هلا دورو هنس هلشف هساس قرەنلوا لاقتسا هلا یالآ

 . یدلدا ماعا قاحوا مسر هلا تصا هنس هحاس

 نکیا قحلم هنغاحوا یجناتسوب یرکسع دیدج ماظن هدننامز یاس ناطاس نکل
 یراتاقرو نرخ نوناک كن ولفاحوا یسشلوا راتعا قاحوار اسار هل و كراناكس

 ۰ یدردنل ولع اهد تاقرب

 هدنحا عیانصو فرح باح ا نالوا لوغشم هلا اطعاو دخا هدنفارطاو لوساتسا

 بوسنم هنر ندنرلهطروا یرحیکی یزنکا كرانوب بولوا راتکی اناوتو رداهم هج
 لاثما یرلقح هار هشیا اضتقالا یدل هلتهج یراقدلوا انشا هبرح نف هدرلهسیا

Ce 

  TIT FOTO I TH EGET O FT RFT EET A Faدر تو  ETPی  mgaتو تا [



 ےل کک

e ۱۱ زی 

 راسو یهاقو لاحو شورف هزبس دعب امف ندنغیدلوا تباث هلیتلالد یمهقاس
 یرح تعنص هدو ليزا یجنویلاق هیتر نام هد احا و
 داراناملزای و یرال وا E REN کص ندکدتیا مت
 هدانناو ید هنصوصخ یراتعونع ندتعنص یارحاو نداطعاو دخا هدنداعسرد

 . یداروم هلاوح هکب دم هجا ندننادمارس هناسرت یماضتقم یافاو یدلر و رارق

 لاق و لبق عاونا ثعاب هدنجشا لوبناتساو لاعفنا ثروم هبموقم فئاوط هداموب طقف

 . یدلوا لاعتشا دعتسم اهد هحردر داسفو هنتف شتا ید هلتهحو و

 دناوز نالوا شمراو هنسهحرد فرسو فلت هد هناسرت اشاب صار ارد نادوف

 كنسهفناطیحت ویلاق هد راهط وا ی هدنفارطا هطلغو عفرقاروجا نادم و مطقینانیعت

 تمه هنسارجا كناحالصا یک كجا عنم یروشو قسف یرلکراکهدا ارحا انلع

 زسن ور یلعوا ی هوهف اکو شش یعرک ندنراشوأح هناسر هقشل ندک دا

 قمصا هطلاب هتیرا هنیفس نابتسرخ و مالسا لها یک یلاثماو نارفا ضعب هک ینطصم

 راسب و تور سک نداوه قر هلا یاب رشکیا هدنرفسره بوروا ناشن هی ریست

 اشاب رابطو راهتشا ٌهلامرس لیصح هلا التعا هنرل هدار قلاغا شاب و قلشواچ شابو

 ناستک | هدارک نام كردا تفلاو شزيما فلکت الب هلا ارزو هلوقموا رتاسو

 فالجاو شابوا اطر یسهناخ هوهقی هدهطلغ هدلاح ینیدلوا شملا رابتعاو ذوفن

 نادوق هدناعش خاس یدرابا زارتحا ندنرش سک سه هلتهج یشدلوا لام الام هلآ

 E بولیر دلاق ندهناسرت هل راناکس اشاب رادماع نانلوب هدنتعم اشا

 ناغاتب هدنک وا ینا هونهف هدلاخ یالوا e د و ۳۹
 یدناق نالذخ كاخ كورتم یدسج نوک وا قر هللوا مادعا هلغاحم

 نغا هنسک ندنسوقروق كلرادملع نکل یدبقوط هدایز كب هب ولقاحوا هداموب
 یهدنرزوا راجت نئافس ناهوا یدنالفاص هد هشرکر یر یه كرااب روز بوبماجآ
 یدنلوا عقر هلب لوس رب هلیوب ندنرزوا كهللا دابع هلبا عقو علق هفاک رانآسن

 ید هنلعتنلود یالکو بودک ەت راتکلم یزژکا دارلنادناخ و نامعا هرکص ندن و

 با هبرفس باسا لاکاو هملعم رک اسع رثکتو هکلم روما حالصا هحتسب رس

 راپدلوا لوغشم

 هلاکمو هرباخم هجولزک هدننمض هلاصم دقع هلرازیلکن این هجورب ید ندفرطرب

 یتوقراو هیلعتلودو نعت کج هلک تعفنمو رخ ندنف رطنو انهن وج ر ابد اهدکی ا

 نوجا سیل ند هظوحام تارطاخو هظفاحم ییودنک ودنک هدب وروتک هب وزاب



 ۱ حالصا نوجا تکلعروفت هظفاح و 5 یوزاب تر وه شا رادیلع لا هحورب ۱

e ۱۲ ریس 

 كناشاپ رادملع بودا نان ینبدلوا هراج یربع ندقمهلاح بوشلاج هناراک ادف

 . یداو یلسم اناذ ید

 هلا عحو بلج هود رد یرانادناخو نابعا هرزوا حورشم لاونم هيلع "ان

 21 رحت دن دج ناک یردم ه رکصن دک در وتک ها وصح یتهحح و قاشا رب هحتلم

 راسو هداز راجو ماها هتیرامسلعت هلا ناکسا هدنراهلشق یلاتفح دنولو هبمیلسو

 ۱۳۳ زا روح .دیبح تارش هلو یخد هدرهرشط هاب راتف رعم نارومام
 نوا ه رفسلئاوغ فیفحت هدلاح یتیدلوا هدکما مادقاو یبس هن رشکت كنهملعم

 نویلبان هدانناوب و شفلوا ثبشت هب هرباخم یخ هدننمض هحاصم دقع هلا ول هرتاکنا

 هدهرباخم هحولتاط لا رادملعیدراول هس وز بولکح ندطسوت هتسهحاصم هسور
 ۱ ۱۱ ا مەمەت ندرت
 یسهنس ج وا وشا ال وا هداروب ردقحهلل وا نام هدرز یالصف كئحام و

 : اهدا ناس ینسەش ڭكنسەىلخاد علاقو

EE *%3 یس دابمو تام لعم کام هعف و اشا % 

 ددج نا کس هد هسا شغلوب هدکعا قوا یس هناصلاخ هب هب رکسعو هکلمروما

 ۲۳۱ الار ندنسهلوا داتا هملعم كراع هنن هلبمات یعاحوا
 قلوا داراو نیغزبق هدایز كب ولقاحوا یشان ندنسفلوب هدقفلوا لیدمت هنماهسا

 ا رم هیراپ یراپ هرک و هدولا نوناص ییاسا هاسءراب هرزوا

 . ید نکو ظبغ زورفا سها هداصلا قوف یرلن ورد نوناک كراحتو فانصاو

 هنص وصخ یرصح هرانانلوب د کس تمدخ لعفلاب كنه رکسع تاصصخهحرگ او

 هخل ضوط ردقل وا كثهامز نکل یدا قو یح هد رب القعو اعرش تنه

 رامضا هنفرط اشا رادماع ندصاوخ و ماوع یالوط ندنو بوسشوا لمح ید

 . یدا قوح رانا نک و طبع

 تیارسید «هملعقب زط هدلاحینیدنلوا لوف اساسا یطرش هیلعف تمدخ هکیدلاق

 لوصا شا رادملع صوصا یلعو EAN یهبمسر یاملع یلاعحا كعا

 ریوصت و رب رقتبک عیاقو یهّئسم هدن رل هعفا ص روضح AN : یلود موسرو

 تار وک یشدل وا ت تراسع ندکعد مدتیا م سس یشا كندنا ART كردا

 یموزله كنىدنفا كوس وا E اک عیاقوینعب یدنفا كوح وک وشیشا لصا)

 بولوا هدکمنا دبات یراانعموا یعاضواو لاوقا یکك منا راسفتسا وید ( راو |
 به ف همس ر بتا رص هلا رصح هر هبلعق ا ف هملع بصانم هساا هحر ده وب

 ( الا )



 ا ۳ ۷ 1

a ۱۳ e م 
nsو قو و ےس ر ر ےن ہی اھ اح ۰۰۰۰9۰9۰ ا 5 ۹  

 . یدارارب هلا نیفلاخم هورکالقیخدییاخا هملعقی رط ندنکجهلک مزال كما اغلا
 هروما دقعو لح هلا لالقتسا لاک كنلاحر نورب هدنسهاس اشاب رادملع هد ربو

 حسقت ینهعقاو تا ارجا هلتهج و بوسهکج یلاحر نواه نوردنا یی رالوا ردتقم

 دنس نالوا مظنت هلبا رانادناخو نابعا حورشم لاونمرب هدلاح یراقدلوا هدکعا

 لاوحا ید هناهاش تاذ یثانندنسهعلاطم یسوا لع هتنطاس لالقتسا كقاقتا

 ولئاح وا اشخ ید ندنف رط نواه نوردنا هلتهح یش دمهلوا دونشوخ نده رضاح

 .هنهلع كقاط اشاب رادملع !رصحنم هتم ومع راکفا ندنک و دا هدقناشخ وا هو ۲
 . یدلوا بلقنم

 هدصا لوا الا هجو ر نوجما كملم هد ا تعنصو تفرح یارحا هدنداعسرد هله

 هکنر هقشب شا اموبق امو و یدلاغوج وکتفک هنیرزوا یشدا طرش كميلعت

 یدلوا رونا وس هل یرل د رفال یس واج هداعأ ا ناطاس هده رص ول یح

 0 رول وادا را هاشر (۳) هدربز یر ره هعطقرب كناشا زادملع راد هصوصخ وب

 لاغتشا هلاوما راخداو باج ناه هلسعز یدلوا بولسم نوت نوت یرارادتفا

 | هبفخ ةرکاذمو تفاض سر هدر ر هحک نھ هلنا لاعشا قوش و قوذ لغاشم و |

 | یوزاب روزو بولغم رلابروز هيا ربصم توخ ناراو رمس تافغ ر زو لوا

 ترشعو شاع هاکم زب نی زت هللا راهدنناوخ و هدنزابو هدن زاس و تعم دقع هاسهناهب

 شملا وزرا شوغا هدروا هدنرلتدوع هنر ولرو وهو یاه لوغشم كردا

 هل اراب ) عارصم بولوا.ولهپ مه هلا تفاق روحو تعلط هرهز ءیراوح یراقدلوا

 ماد ةتسیانو راهظاو بارشا هرابغاو رای شومضم ( زل زن ها مات ۵
 ۰ رلیدنا هدکعا راهن و لبلراما قرهلوا تلفغ باوخ هماح :دونعو توهش

 . یدلوب توق یلیخ ندیلیخ یرادادعتسا هنتفو داسف بوبالشاب هکمرک

 هللا تحاصفو قطن رب رج و فوصوم هلا تیاردو لضف هدابز كا هدنرلحما ےک

 نار قروز كاب هافصو شع یایرد یخد اشا ار ابرد نادوف نالوا فورعم

 یوزرآ هراح.عونرب یرطدتاریست قاطخ هد هام هاد ک برو
 هنارهو زایست نایجریسا لوق لوق هراید شمبو هتنورد لر اکا هلند اک
 هب هاش تاوهش هللا صیخرت هدنباب كمما ارتشا نوسلوا هسیار ولوا هلتمق رادقم

 . یدبا شلو راهتشا هداتنا لوا ییدلبا راکفا رصح

 یسالبتسا كناقرو اکرش هدقسا رود هروک هنغیدلوا رن رحت هدنخمرات هداز یناش

 روما هللا یسالتعاو باغت ككراب رحتکی و یسهعفادم كنسهمز املع هدشاس دهعو

 ناشنو مانی هچ رک نایلوتسم هلوقموا هدرادملع رود وشا تولوا ناشر تلود

 تا ذ»ع_س)ٍيس ا
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 رب ید هدناروهظو وب نکل رایدبا نونم لح قحالو قبسا ناقلعتم قرهلوا
 ماطر هقشل هدالّمع تر وص هد راد و یعل یدل وا اع ور ادا هقش) مع روط ح راخ

 o ندو زظ ۱3 سرد ات زو 3 ماظن بودا روهظ الد

 هب یمظعت رادص و ایرد نادوقفرطو هروههرومانابلوتسم و روماناملوتمنکرلردا

 نوزفانداصحاو دح هج ردراشکشب و اهب هرداصمو راتوشر نالوا هدیشک یلجو یخ

 هربسب تدم هلغلوا نورب ندنیمم ةرتاد رالام یرلکدتنا باج ندحراخ و لخادو

 لخت هدنرادور و هیلاع باب هبلع ءان رابدلوا كلام هناماسو تور لبخ هدنف رظ

 زامغص هرالو بودا ناز هلا سور رومس هورف و زودرز هسلا یک الا

 هدن رللب ردق شعلا ىلا یدیلقت یرلاغا باکر هنر اکواو كرهرک ینزوا هدرلهدار

 هت رلهقراو رارادهقوح نیز هلا لاشمالاردان سلا هروک اکاو لاش شیامرف

 تخر نیز تیاغ بودک یرااغا جا قاط رب شلوا راوس هشکلد سار یرب یه

 هتناسل كقلخ یبراودنک هر هدوهس و راردک بولک كرهردکح رلکد هللا نزو
 ۰ ( هاور لع:دهعلا و هفامیهتنا ) یدارلردبا ماشتحا ضرع هدنروصكحهروشود

 شون نسهعرج رب هکش مق هن هلاقاو تلود داب هلا نیکنر خرچ قاس وب مملی
 زعاقرف نیسب و شب و نعروک نسالابو ریز بولوا شوهدم و تسم هس ندا
 تهافس هداعلاقوف نکا احا تیورو دشر یلبخ یلاحر لس ناطاس روبهلوا

 زسل و هدایز اهد یلاحر ییطصم 9 هدعب زاید را: یا بوشود هماشنحاو

 ۱۳۱ اد اندک ییلود هرک و نایدنوقوا تخر هرلنا هلا رنک رح

 لوقعمان و رابدنون وا یناوعد ساسا بولاط هافصو قوذ یخد هدوهعم ناراب ناقبح

 ۳ رب سح باس یک اشاب رادملعو ریدتک هلور لومام فالخو
 ۱ ۰ را 0 اا هاتف تاظوظخ یغد یربلد نزور نالوا
 9 طا هد رانامرواو هدراغاط هلا راک هطق یراکدتنا رعت E ادو

 تارهوحو هتسارا هلبا رویزو رز هلالدلاب و تاذلاب ناراکرس ندنراقدلوا فولام
 ههلا راشم ریزوو كرادت رلهمراح رک یرب و رظنم روح هتسارپ هلا اهبنارک
 هنلاخ هاک ها رمعلا ةدم بورشاش یالاو رز رزو دنمرد هک دتا كلاهت هع ده

 لقع كلمام بوروک ییاوسن شمالوا شقتم هدنووتصت هاخ راکت و نشهامرک

 ۱۳۱۰! واراغا تسد لسم یرار ةوربص نارک زرک كناولهپلوا و رامرات ک ارداو

 هدنمنلس عاخ هعق و اشاب رادملع هرزوا ییدنلوا ناس هدنرخاوا كلما دلج ىح

 دشح یلوطانا ردص ۍخد یرب ندنرانو بودا ن رررر ناسک ندا نفت

 هاشاب رادملع نک رولک مزال قفلوا ینن هدکلرب هب راشادقرا یخدوا هلغلوا یدنقا

 ( هراحرب )
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 یسانرق كرادماع هچرکاو یدیسشلاق ورک ندنراشادقرا هلکُما مدقت هبراحرب

 براح كنا هدهسبا راشمردتا ین ید نتا تیاهن كردا رارصا هدصوصخ وب

 هب راح : کا ردشمالاق وک نوس نوب یخد تاما کیدرو هب هم وق سم

 ههسراسه نکردبا دقت هرادملع ینا یدنفا دشح تولوا بارم یمسا كنم

 دم نر س 3 تمدخ كوس هلودو ند تراقح ی راحالاس كرايم 8

 یرادماعنولوا انج تاغ نداق بات ر شل ZTE هلقد تاغو تحصا

 نودا هسدتا هه هرزوا یسهحو كن.ددقا كردا یراتفر هوش نوتقم

 هوا رضاح قرهلوا هد یراحالس هن رب ناوند هتم راقح ین راحالس هرادملع

 یرلناعا لیا مور هحنمکح كتقولوا هک ولاح شمالشاب کک زسحالس نا رول
 هدناود ی رادملع هلکعروک ناک ر ج كب ك دا یک یراق هدن رظن

 رودصو ندنراک رع رع یان راعااق رو یک یر 5 اک

 | یوم یدنفا كب یرون هداز اشاب نامع نداتاف و هددهعلا بب رو بولوا ندماظع

 ۱ ردعومسم ندنآ ید ی رقف ح السو بولوا یلغوا كسداق بات رث اهلا :

 | ندشالسوتدش باعا زسا لاما هراومهان ءار هلهخ و رو رکا ا ر
 موم هلیسهطساو رانیداق ینا قرهلوب بوبارا یفرط فیعض یسایصخ نکیا تاذرب
 قدحلها هدنناذ هسخوب رلیدنا هتکالف هاج هلا راهسسد س غو رایدناشوع یک
 بول وا تراععندتهدخ هناراک ادف و هناصلاخ ههءاس تطاس د رع یس و تماقتسا و

 ند یدیسلوا قفوم هت رف نسح ا هرزوا یشادلوا ر رح هدنحرا هداز یناش

 تاغ هد رادحات درف دز و رظتنمو J ن شماعا قس لثم هتل ود و

 كلا ر هده روا د رګ هلته ییدملس یهدو رهش جام ن € یدا رول وا ربتعم

 نامع یا هسلآ روما نابلوتسم ندا رب وص یهلئتسم ھو رب د یشایه تولوا سا

 | یلقح و تلا هنیراهناسغت ضارغاو هیتاذ عفانم كردبا روعش ین ایل هاقرغ هناوهش

 | هارجا هاتسهدارا كلا ناه یرلشا هرداصمو ینو لتق رسموزا یلموزلو زنقح

 | هلا هطاحا یفارطا كلا هطسا ول هاکو تاذلاب هاک هدلاح یرلقدلوا هدکمتا تموادم

 ۱ هلیج ووب یدزامهراو هنا هلس یرلانشا نوسروط هب وش قمصاب قایا هناکس هنتمس

 | هناراک هنهادم تارمعت یک ت ا كلم ماظن و تلود ددح یسهعماس كمظعا ردص

 | زوس هقشب را ا تاک یک قلوا دونشوخ ندنراوطا كنا سان و
 | هلهح وو هتسملاا تام واعم هناهاوخ ربخ و هناخرغ ف ندح راخ هک و لاج ید هدشلا

 هاقعو عرش نازيم بولوا فوقو یو یماع ء یا ود و عنام ناراکرس

 . كنعقاو تاآرجا هلببح قلوا زجاع ندهک او هنز ر

 ۰ ید نچ
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 نوکرب نوجا احر یقالطا كنبدنفا رات یردار یدنفا اطع هداز قحالم یتح

 ادختک اقاعتمهدقدلوا لخاد هبیمظعا ردص روضح بودک هبیاع باب هلفک نوفا
 ض صع و تسد رد 8 E e یدنفا ناس یشاشواحو یدنفا قفر

 ؟یدنفا هداتنا لوا راشملا لوخد هساحم هدننروصراو تحاصم مزلا یسه رک اذمو

 یدنفاها ) بودا ناهد حتفاباحم یب ناه مظعا ردص هدکدلبا احر ضرع هیلا راشم

 مرولس یزکی واس هنو یزکی رکسعیضاق هنو یتفم هلو یزکشادنرق هنو یزس هن نب
 راهه ناروتوا هداروش هتشيا یدانا اضتقا نده كمروس یرانآ مزال هعاملع م

 كتلود ماظن كمروس یرامدآ وشو رلیدروتک ین ود یدتک ندلا تلودو ند

 عدد اکب هر شو مدت هلوا ید ن رایدید ردمزال كما هل وب هل وشو ردیلع

 ۰ ردلوقنم ندنناسل كهبلاراشم ءیدقا ییدربو باوج یک بوط وید ( كم ا

 هتداعسرد نوجا روهح طاصم حالصا در یاشاپ رادملع روما ءابلوا مقاولایف |
 یراق ه اب بور دشراق هلافا ءینمرمم یفک هداو قرع نکل یدا راعمروتک

 ی رلودتک ه نکیشمک هلا رادتقا بحاص ریزو رب راکادفو صلخ هل واو رلیدرشاش |
 : هنن راجا و قلعتم روت کتاب درب و نادم هنسهقش هد و راب داسهنالل وق

 راردا رارسا مرح یرانا هدنرهالفاع سادنو راتعا هاتسر , لاقا ضع قفاوم |

 ۱۳۳۱۱ لا نوطالفا لكك هراقتسا هلا تیورو دشر ناخ راسو |
 . یدا )اردک نکات ودنک نوا ۱

 دناع یهدلادا کص لهجرد ۽ دنادن هکدنادنو دنادن کیک نآ
 الا هج ورب نکیا روفنم هدصاوخ و ماوع راظنا روما یابلوا ییالوط ندراسس ولاثموب

 ؛یتسم هيس كنبرلوذنک هکوبلاح بولوا رورفم هقافتا دنس یراقدلوا شملبا میظن
 ۵ غو قا هدیدم تدم هرزوا لاونمو لاحو و نشور یراقحهملسآ ندلافا
 نهربمو لسم هدندنع لاکو لقع باخا ینجهلوا لالتخا بجوم تیام بویمهلوا
 هسرللحم كأ كرلنادناخ و نابعا هرکصندنس اضما كقافتا دنس هلع ءا ىدا

 تصخر هلبا هنا رر ندنرلکدمنکب یلاح شور ید رانالق هدنداعسرد بودیک

 . راب دنا هدکعا تدوع هن راتکلم قرهلا

 ۳۳ تالوا هاو لقع کو یمادختک كلرادملع یک و
 هل | رثا بولوا مدار ۱ و شدنا رود ید یدتقا دجا نالسد ۱۳

 قحسور امدقم كرادملعو شما لاقتنا هلام هحیتن ندلاح ٌهحاسدو لالدتسا روم
 هرتساس نانو هدنرزوا الاحو یماعا كنهناحشوط هناکولم ییدسا ان هدنلحاس

 كماهم ضمب راسو ییاصیاو لقن هنحسور كلاوما نالوا رخدمو یماظن 5

 ( لکا ر
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 نادا A 2 رک وزا هک ص هو او كتر لاکا

 هعحس ور هلا ناحصتسا یەم وق تارخدم تورتص یه هدناعش لالاخ ها

1 

1 
 هلایوم یادختک هدقدلوا هتفرا هتخوس اشاب رادملع ارخّوم . ىدا شم ۲

 بولاو ردشعا رارف هنف رط هسور هلهحو ینحهنل وا E هدناع تالا یرلت و ۱

 نوا هقشا قد اراسو تارهوحو ه رخاف ا قوحر ه رحدم لاوما کدر

 . رد وص ییدلوا دوش كلهسک كس ترد

 یروریس ناسا تماقا هدنسارحخ اشا دواد هلسودرا توسرک هلوناتسا امدقم و ۱

 هدهسبا شما اضما یقافتا دنس هج رک بولوا تاذر شدنا رودو لقاع كب لبعمسا
 . ردعومسم ندنناقلعتم ضع ییدلوا یمسمص یتقفاوم

 زوبجاقر ینیدلوا شمار هدنداعسرد هلا یهانترادص صا هدنندوع هنتکلم یتح

 هدکشا تماقا هللا هرم تانمت هدراهاخ ناک هد رلاحم ضس و هد وا 2
 E نی ودنک , مدقزآ هتنیمک نالوا یر اک ها

 یخد قاطوب هکشعد بودا هش E کردا تدوع هلغمل وا ۳

 هکهر نیا ( عارصم ) یراتفر هدک رانو ارز رانمهراقىح هشاب یک داهرف ی راشنا

 یرالامفا E ردهراومها و بح هار هحنم وهفم و تسلیت رد ی ورم و

 هلتهجو بولاط هناوهش رح هرکصندقدواص یزب ران و ردللعم هلا هدساف ضارغا.

 | هباشرب لو قرهلوا راسنوکت یرللاقا -یتشک و راچود ه هتف نافوط بب رفنع ۱
EET LR : ۹9 1 | 

 راغلا هزم رط قرهشا هزک ارو تولوا راوس نامه هسرولوا زس وسخ یروهظ

 لوا هدهعف و روهط ۰ ردعومسم نده کیدا هاب و هص و دک وم ود رس دا |

 .ردشمللا دات یاوروب ید یرلتهزع هفرط یراتبالو فقوتالب كرایراوس ل
 1 ی ی 9 1 2 و ۲ أ

 ن 1 ملل تی هس وو كالع هخدتسا تدوع ا راتکلم راک 2 هلو رلنابعا

 هتف ندنتلا لا هبا ولقاحواو هدقعاب اور و دق هدتلفغ رتسپ الاب هج ورب الکو

 | هسرزوا یعاح وا یرحک ههاشاب رادملع ولقاح وا کن دوح ید هدقعانق یاغزف

 ردتقم هفمرجاق بوروچوا ندنرزوا كدروب وب ینا بوقاب هلب رظن الب موبر شوق

 | هرزوا كمروشود ههسسد مادر ندنرلکدشا كرد ید یی راقحهسمه)وا

 O EOE در رر كرانابعا نو هدنک 68 یلوق ا

 . یدرارویدبا ین یتسلازآ كنتوق اموف اموب هلهج وو قرهلوا نون

 | بولوا یسلاو نیدو هنیرب اشاپ نانع هداز نایساپ ندننادناخ یرحیکی هیلع ءان ,

 | تاهوشت نالوا عقاو ندنفرط ولقاحوا اشاب سب ردا نالوا بهش 2 اشأب الام

 ۱ OEE ؛ رادملع هلکمرتسوک تکر حر هنهماع قحسور هن رزوا ح

 TTS %4 ( عسا دلج إل 4
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 یللاةلج كنسودنک هسیا اغا قانشو یدردنوک هفرط لوا هل رکسع یناغا قانشوب

 ا هننوق كرادملع هلسمتک ندنداعسرد كنا ندنهدلوا تاذر روسحو |

 تروشم هدناضمز لئاوا لرهشود هرادبما كوب ولقاح واهن رزوا كلوب یراکفءض

 ۰ یدردشالاقص ییهشح

 كنبرانابعا لبا مور هرکصن ذقدلوا غلاب هکیبزوتوا یمرکی هملعم رک اسع عقاولایفو |
 یددع كننارف ددح نکس اما یدنع و 0۳ ر هدنساطعا تصخر هت راتدوع |

 روصت یعاقنا ندنفرط ولقاحوا هسیا رادقموب بولوا غلاب هکیب ترد زونه هدناوآوب ۱
 ینردم هاب وب كرلنادناخ و ناعا هلتهح ییدلوا ییاک هنسافطا كنه رح هتتف نانلوا

 . ید اطخ كوس یساطعا تصخر هنراتدوع ۱

 یتاداسف ندا نایرج هدنادبم بو ورو تلفغ در یتریص, رصب كنالکو هکهراچهن

 هناصلاخ و نمالک |یلام حین هد وقاب هلاح شورو عروص یثرب ندەنسکو نمروک |

 ینک جوروا نیزودنوک ندنراقدلوا نمهلکد یتاراطخا كران وس زوس هناضرغیبو
 هدامرب هلسهلبسو راطفا توعد هدعبو بوشالوط هدعماوج نک د هماشخا كرهبد

 هاک هاحخ ءداما هرکصن دناو را مایراتقو كزان هاب وا ردق هشب هحواتعاس بوشلوب |

 ۶۱ ۱ هنکعا راکفا رخ هکنلکا هبا لس ءیراوج نالوا لاح |
 هدلاح هتروا ادیلقت هنسرلکرلکءد.ا تبغر هزت یک اسن ٌهفناط كر اکا ضعب هک اذهعم

 زویشب ترد ییوطو راراتسد قلشورغ یعرکی زوبو زوبیسهنادلقاالیخد رانانلوب
 قلشورع كب رجواو رلکروک قاشورغ كس ردردو راشاق یدنه قلشورغ

 داحاو فانصاو عابتا ین رلکدتباتداع یفغاشوق بونیک هلبارللاش جس رامو شیامرف
 تروعسک نه هلاباهذ هنعز ردتمدا ٌهامرسو تدناسنافرش كرهروک یراهلوقم

 یلیامور هلکم | مارس حد هنسهقاط یرکسع كرەدك هبعادوب و تعر هی

 زوج یر هو راد هنس یرلکدتاربعت تساربجو راقلزوت ندرزو مسی رک اسع ۱

 ۱و قو ااا نفادنوق هکود ندصلاخ میس هراکیو فک ود شوم دقا
 رزوتوا مشمرکی بوریدای رلکلکنعف ویغاق تورابو یسهسک ماعناو چسلق رزک |
 لطاعو هدنامس EE تعرس نالوا مزال SES لماح یصلاخ مس هقو |

 هه رکسع فلاوط یراشاعمو هفولع كراناکس هرزوا قلواقیوشت رادمو رایدلوا
 یراضع و شفلوا صصختو نیست قرهلوا هدایز ندرادقم قجهلوا قاکو قیال |

 تارف ناکس ندنغیدلوا شفلو دعاسم یرللاح هلیسح یقلوا نداینعا اذ
 جوسنم ندنوتلا ی راقالاق یرلکدتبا ریبعت هراب وش ید یرایضعب ندنناطاضو |
 ندن رلکدل»| نکع روحنا ی نم رھ كوم REE هن راهو ناد زت هلارلد رش العا ۱

 ( هتش زا



 دیگ ۱۵ =

 هدرازابو قاوسا هلناشیالا و شاارآ هدنروص قحهلوا قا ال کل رکسع هحهحاسا و

 ۰ راب دا هدکعا راذک و تفک

 یس Ç1 ۱ کش فضصر مدحتسم و ریتعم و مدقم ورا تن هماع تلو نامزر

 هتشا رابرلک هب یلاع باب هلا شیالاو بی ز عاونا نیفلوا وعدم هنب راطفا ییاعبا

 .یداباباک لا دسح و ظبغشت | ییرلرکح كن ولقاحوا یدیسهحیک راطفاوب

 هدایز ك لالتخا شت قرلوا دتشم یرلتوادعو نک هلهج ووب كراب رحب

 كتلود ناکرا هلح یمک و یدلاغوح فحاراهدرلهاخ هوهق بولوا لاعتشا دعتسم

 هنفایقدیدج ماظن بوریدیک هرابوش هیراشابو راقجهوص ی رهیمسر هعدق باول
 رادراسنانیهدنرللا كسک یهو قجهلاوا اغلا یغاحوایرحیک, یمیک و شمراقجه وق
 . رایدلوا ردا رش هذاک ثداوح یک شعا قحهللا

 قجهبانیوا جیلفای یمن ربا ماریب ۰ قاتچرب یرلک ندیلیا مور ) هنیراراوید یلاع بابو
 یدل رب دشباپ رلهتفاب یواح یرله رقف کر قاحماي ۱

 ینکحهر و هح افر كنامدقم و ناسانش هقفد ضع نالوا ندّساحا كل رادملع

 تماقا هداروا كدهحنل وب هطبار یک یک رک؛یسهدام رکسع مظنت و توق دب دحت هلعح 1

 رادماع هدهسیا راشملا راطخاو اعا هب ودنک یتفیدلاق تمالس یاح هقش ندکمتا ِ

 هایهنیهو رک یحشاقو ییابلو وانم قاط رب بوروک ربقحو روخكب یراب رحیکب

 هطاستحا الصا كرد عاتسا هلبا ازهتسا شوک یناراطخا وللتموب ود رولب

 . یدزملا تاعر

 تفلک هدالقع دزن ینیدلوا اطخ كوب ردقن كمروک كحوک یتمشد هکولاح

 . ردهدازآ ندناس

 رودعم یداه ینا هدناب وب هلتهح یتیدلوا فقاو هنلاح كلوبناتسا اشا رادملع

 قباوس كاوبناتسا هک دید هن هرلراکدای نالوا هنمان تلود لاحرو الکوای لاتوط

 بولاط هافصو قوذو لفاغ هدايز اهد رانا نکیآ رارولس هلال ینلاوحا قحاولو

 . رلی دا لطاع ندنسهعلاطم راکماحا

 | نکي
 | نومل هدنراشاب هشوک و هدرلقللوقو قدصام هرس هرخ الاو ان دلارسخ یدمش

 ۱ لاح وب كراناكس هسا یهو رک یرحک نالوا قمردس یوح هراح قرهاص روك

 | كکرابم ناضمر هدلاح ینیدلوا هدکع را یغای كنس رلکروب هکدروک یتاماسو ءافر
  هحکر ب یخد یناطباض یغاحوا نانکسیک راقاحوا راس هرزوا ےدق میر هدطساوا

 | هسلا E بوراص رالاش قاشورغ زوب رشا كب و رکس هنس رارزوا هقشب

 و اب یا مورو تع نع هنناح هنردا قترا هروک کا كردا ناعذاو مهف



e ۲۷۰ زیح 

 ندیامالا یمیعت نساحم دادعت ارس هدافطصم رود نوجا ماهفا همهف ال رخ یالارب
 قنرآو یدلآ تراسج كحمروک یتغر لاک همها سما وب كرادملع یا ترف

 فورعلابمما كردبا نایب یمیلعت لئاضف بوقبج هرایسرک هدناضمر مایاو نالاعا یبح
 هماظن وللود رکللانع یهن و.صی رحنو قی وشت هغلزاپ هنغاحوا ناکس یتاخ هدنسیداو

 یدلوا ردا ضیرعتو لخد ةه اوا یرحکی هدننمض لبلضت یرلندیا ضازتعا
 ۳2 2 ارد رفک كدلب وش زوس هدنهبلع قاحوا هسیا هدنذنع رب رک

 یجندب نکردیا تحیصن و ظعو هلهجو وب هدنفرش عماح خاف نوکر, ینامشوق
 كمردنیا ند سرک كر دبا ناضم یسهالهاح تیح قورع كنسشاب هطوا تعاج

 دادمتتسا ندراهتخوس ود یهو املع یناشوق هدقدشباپ هنکتا كننامشوق هرزوا

 یدزابهدیا روهظ هدیرع كوس ر هلکعا دایرف ويد یقوب یرحیکی یثاب هطواو
 . یدلصاب افوع هلطس وت كانحاصم ضع هله |

 ناش هروصقم هداف عماح نوکلوا فوهلم دع وب هک رد یدتفا دعس خرۇم ۱

 دز فرش تاذ چاق ر ندنرادص باب همدخ صاوخ و تلود لاحر نکیا فوکع

 كننامشوق هدنساننا مایا لاوحا توالت و مالکه حس ةرادا بودا ف رشت یهنارقف |
 ناس ینیدلوا لاتحا بلغا ینجهلوا همدقم هنجاتنا هنتف رو نامرد یددص یظعو |

 یرورص هد روص یتلدملوا قدمو روما یالوا تم همزال ییفد توللوا ۱

 ینتیدلوا تجاو كميلعت هحنسهدعاق لثلاب هلباقم تولوا ندنلاحر هاش راد یتح

 | رسی كنسهسمز یرحیکی وید رلنمهس نالف رب هللا نحهتسم ظفلو راښمهد یشرپ
 | هدکدلیا مرصت ارارتغا هنیراهیهاق وق ودنکو حیملت ییراقداوا بلغت مادقا

 بح وم هنس راتهااب یراهالفاغ ا هلا بارغتسا هاس مر و بارعتسا و مرا |

 دعس ۰ یدل وا لالم و ت نان همر لام تن وعر لاقم هتشررسو و نا دا

 ِ یدل و ماتخ هدار وب یمالک ك دا

 ولداح وا تولوا لفاغ ندهبفح تات ډکو نالوا یساقفرو اشاب رادملع ا

 مادعا بوروا هدلڅ ر ۳ یرادملع ور دىلەدى| لولح فرش ناضمر هسا |

 هرباخ هل رارا شا نانو هدار وب هداروشو هرواشم هام رح هد رلهلشو هرز وا كملا |

 رابدا شفلرضاح هرزوا كماتا توفیک یکیدر, ولا تصرفو شفلوب هدکعا

 %3 هعق و روهظ ت تم

 < یتیدلوا و



n ۲۱ 

 نوحا راطفا امر مظعاردص یدبا ردق بی هکیسهحنک یلاص هاغفلوا عاتسا یتیدلوا

 یک هدنناکر ًازارتحا نددصق ءوس ینم هنغیدلوا هرزوا تاز اشنا شاخ ما

 كردا ب رض هلا ییماق و EE ی رلکرلک تسار هرزوا قمتعاط ییاحدزا لاناکس

 یادا هدنف رش عماح هیفوصاا هرزوا هنیرید تداع هناهاش تاذ و دراو هننادیم تا
 یسودنک هدعب بولوا ددرتم هدرلاروا كدهیشروس تدوع هلبا ےوارت تالص

 . رایدتبا تدوع هنیرب ولرب ران اکسو هبییاعباپ

 یرحیکب هدلاح یراقدلوا یلهرب و یلهرا هسا رانانلوا ریدکت و برض هلهج ولوا
 زمهانک و مرح ردق هرذ بولوا مالسا لها راز ) كرهلک هنس رلهناخ هوهق جهبحو

 یرلکی ئاب دودبح رب رویلک مزال ندن كما ریقحتو برض هلبوب یزب نکیا قوب
 قبال یغد هزمهاشداب ولتکوش الاح یدلا ینوناه رهم ایج هلبا ملخ یهاشداپرب

 نيد ناکرا هلیزوس كراناخ اط رب نامه رویمرتس رک یاماها کدو اا ۱

 قمردلا هنتلا رلقايا یافعضو ارقفو قمردلاق یولفاحواو املع نالوا تاودو

 كنا رلزب ندا زیاقروق نوع و مزال هن قماشاب هرن هرم نام دو

 ٠ اکا زب زبمزاماقج هشاب هلرلنا زهدایز تاق تاق ندنهورک هطیاه جوارب یهدننا
 . رلب دنا هدکمنل وس ود ( زیا الکا ی رفت رک و یزمغللاماسم

 مدآ هافک رادقم و شفلرضاح لصالاف هرزوا كنا ثادحا هعقو رب ولقاحوا

 یرلملا یوکتش تب هدراههاخ هوهق هلو كقلخ هدلاح یراقدلوا شمهلرضاح ۱

 راکفا قرهلوا لق توق هتنراودنک یرامللوس زوس هدنهباع اشاب رادملع انلعو

 راشتسا هللا كارداو مهف یغیدلوا قفاومو دعاسم هنیراضرع ودنک كنهماع

 ندناراکرس هدانا یراکدلا راخا یهضف هن رلرا شا نانل وب هدار وب هداروشو 3

 جانم قفاوم كنسودنک یراوطا كنالکو تأیهو نایمنایب یمسا ن الایلا نکیا
 دزن یساغلاو عفر كنغاحوا یرحیکی دیعلا دعب ایوک راکدای رب نابلوا یراک مکحت
 ف شتا ین شملما راعشاو اقلا هنفرط قاحوا هح ولر ود ردممصم هدالکو

 یجنزوقط قرهلوا شالتو بارطضا شتار ولقاحوا ندنغب دل وا شلهزاس یداسفو

 هسا رک اهد تادم ناف تر وشم یناهن رلشاب هط وا جافر هدنس هش تک وب

 ود ركع و یم را ن ا E ھل اد ا2 کص توک
 ۰ رث دل | ES هنسارجا كنس رلهمقخ تا

 تاکرحو قمر دشلا ههنامش یراقالوقو قمردلاق هغایا یمان هدرما لوا :هک هل وش

 یابرا قل رح يراود بنر هب یلاعباب ا طغت یران دشلا یه رکسع



e ۲۲ ی 

 كمردلوا بوروا هلا نوشروف هسراقبح وراشبط مظعا ردصو كمردتا نط

 قل رح هللا لاسرا رابع ون ندنالب هعقد چاقرب هد رلوص ش ترد تعاس هرزوا

 هل رکو مظعا ردص رک هدهسیا رایدتا هتامش هرزوا یراتداعو هعاشا وید راو

 رل اتع هرم دنهقشب قحیلوا سوی ام ندنروصو هلتهج یرلکدعا تکر حالکو
 هنسرلهناخ كلاحرو املع نانلوب هدافنم ین رکسع بونلوب لفاغ اشاب رادملع هکنوحو

 شللق روایو راي ی هدسلاع باب یسودنک هلا قیرفتو ناکسا هارون هاروشو

 . رابدر و رارف هننروص كمروت بوردصا هدنر ینا ندش دلوا

 یسنجانو سنحمهو تکرح ندنرلهلشق رام رک هدنرارارق ید تعاس هبلعءان
۱ 
۱ 

 اقف وت هنل وصا هل و راب د وهعم رولمساللوف هدا همظتسم :RE نوجا ریسک و قرف ۱

 م بوراو هنس وق اغا ادسا كرد تراشاو نر O هلظفل ) ردحاص ) ۱

 ندنعلشاب هطوا كکولبر زوتوا الا هجور كردنا قرت هدتقوزآ هللا الکوور زو |

 تقفاومو تیعم هراودنک هدشیا یرلکدتبا تین هباغا ییطصم نالوا یساغا یرحیکی |
 بودا مادعا ینا ناه هلغملوا هدندق تحبصن هدن رلکدتا فیلکت هرزوا كملا |

 ۶ هفرط یلاع باب ندنا قرهغارب هلرکسع رادقم رب یسادختک لوق هربا

 لوس عقاو هدفرط کشوک یالا یناع شلدا هدامآ هدلح رب هدنراوج ینالوق
 رایدبا ران یاقلا ةلعضو هتلا كنسهطوا یلاع ردص یادختک یهدنرزوا كنوق |

 ۱۳ نا نک هدلاولواو هنا كنه هدقالوا لعتسشم یک کرک, شا

 چوک ندنوخشوب مظعا ردص نالوا لوغشم هلبا ینا ارجا لیا ما قرهنلوب |

 نانو هدنر راوحو فارطا هلا زا لط برص ۳ هدق دل وا راد رخ هلا

 ع دنا شمطا توعدو ظافا ی لکسغ ردق كس ش تزد
 تاماعت e E ناشیرب و قرفتم ۳ هداروش الان هحورب

 یراقدنل وب هقرف هقرف ناهو نارح بومماس ینراقح هاه هلتهج ینیدلوا شمالر و

 . رلیدنا نارکن هراکماحتا هدرار

 هیعت و ناکسا هدنروص كج هلسهدبا عاتجا اضتقالایدل هموقم رک اسع هسخوب ۱

 قفلواتک رح هروک هرلتراشا لوا هدتجاح نیح هلبا عضو تاراشا ضعبو شلدا |

Eههمزال عقاوم ر راسو هسراشا قاقزو ی هر هس رلهد  

 رولىقاب هتسهراح قرەنلوا عالطا ۱ و هب هعف و یدسلوا شملنوق رالوعهرف

 تمواقم هاقشا هدلاح یت دلوا عمتح هدلحرب یرکسع لیا مور كس ش تردو |

 ( هوا زا



 دیک ۷۷ روی
 كنهملعم یک اسع ی هدنرلهبعق هتمملسو یلتفح دنول هدمرصوت و - رولس هوا
 . یدا رولوا لباق یاصحتسا هفاک ءوق هلساح ید

 ندنراقدلوا روعشیو شوهدم هلا یدق یو تافغ كن روما یاللوا هکهراجهت

 هدنروهظ كنهعقو یتح رالدمهلا ربخ ی ر ردق هر هحنلک هرلهدار وب ا شا

 یدغو هليا درا ا E یراق راتکویاو ی و
 نالوا قرفتم هدارو هداروش حورشم هجو ر كيظعا ردص هنسا لب شست

 آر رو نالوا مشد كزمعاحوا یا رمش. مری و لاسرا رامدا 2

 هدهشاتکب قل رطو زع راشادقرار ار هلزمشاب رازس .یدلوا مات یشا كلا بولوا ۱

 بودا لافغاو طبافتوید ( زکلوا مرتسم زکیرویب هراهلشق زسزع راشادلوبو ابمه |

 > هنوخش هتل هلو : دص یخد رلنا كقاط ندا تراسح 4 ا هل ږ و ندننامو تاح كمظعا ردص ید رلنا
 یرایضعب ندنراجماقرهلوا برطضم وریحتم هلتهج یراقدلوا رخ ی ندنتارقن رادقم
 هرانانلوب هدنزوب تفلاخم رایدشراق هیاقشا تبع هللا تباحا هنتوعد كراب رک

 . رایدرتسوک لوب هرزوا كمتک هنسراتکلم بوجا ی راوق هعاق راب رحیکی یغد
 كرانا یدوا یک یراقدلوا لفاغ ندنلاح كرادملع هلهج وو یرک اسع لیامور

 تشهد راج ود ۳ كل زاب لا قحنآ توکل یراقدلوا هدلاح هن

 هلا راسغا دارو یراضعم ندنراسشاک ولب ا هدلاح یشدلوا بارطضاو

 كتم - ىلع قرهلوا راوس هراتآ نالوا دوجوم هدیفصا لطصا هبا ندکمشود |

 ک هد وراشنط هسرولوا رسم تمالسو كمك بوراب ناقشا تسعحو بوردلاص |

 ردوا دادما هزبهتلا زادملع هدهسیا مما راطخا و ردالواكمشلرب ها راناکس
 ی هدنس هاد مرح یتسراوج وبد | هنابط بودا كنج ندوصوب دق هتقولوا

 زا ندورحما بورک هنزخم هل راهلوک ید یسودننک هرکصندک دتنا لاخدا هنزخ |
 . یدلوا ردا كنفت و هجئاط هناد هناشن یرلناتسیا قامئالقایو كنج

 نالسنا بوس ناداو نالعا شرح هرزوا هدلب هدعاق یرلبحکب 4ح هک لاح

 وراشبط ندنرلهناخ سک یه هلکعا تشهد ثاربا هیلاها هسیا یراسس كرلكنقت
 نالو هدنراشاب هشوک : هدنرراکدتا راد هنهانکتسا كلاح تققح بوبارغوا

 رانا نایب ی هعقاو هداح ككرید « ردلکد نوفناب زکک ودلبب نوفایوب » رایرجیکی
 هدلاح یراقداوآ نازرا یک ن ازخ كرب بونابق هنیرهناخیهورک شررعلها هنیرزوا
 تقاسم هرکیدکو نایو یرغوط هنسوقاشاب بونلحالس یهور لذاراو فالجا

 بوقآیک لس ندفرطیم هل را لوا ناباتش هرزوا ما قاحتلا هبیقشا تیعح كردا
 شلوا یسایرد مدا یفارطا كنلاع باو شلو ترثک ابقشا تعم هلا شابوا نالک
 . یدا شملسک یدما كلک دادبا هرادملع هلتهجو و

 ( قباس و
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دلاحیر دلفدا وا هدکع د زامشفاتقرس هزمت احوا راب رحیکی هد ه رص وش
 یک مدیلاعباب ه

 یدامت هکلرک امغی ردق ییدکد یرللا كرهد نوسللق هدنتلآ راقایاو نوسعایاشا

 ندفرطرب رار هاکعا یدعت تسد ءهلاطا هلناقبح هدنتفاق ولاشاب ندنسوف اشاب و ۱

 زا تیارس هرب هقشب قیرحو و هدقمشلاچ هعنم یتلارس هنراوج كق رح یخد

 كنبرلودنک عقاولافو رابدبا هدکع|عنمینمرحاق ایشاندرلهناخ ک هدراوج كريد

 تربغ ردقلوا هرزوا كمرتسوک هلبح هیلاها هلغلوا قرح ر یراکدلبا عاقا

 یاس هفارطا ككراق رح ریاسو یدمهدیا تیارس هفرطرب قیرح شتآ هکر ابدتنا

 ۰ یدل واث این دل وا شلک هدناتاشن ندنرلهصاسم و هاست راک تاک یو

 كنبدقا بلاغ ناتکلا سر هلا اقشا رادقمر یراضع ندر روا هداتنا ون

 بیس هطساولاب نداوزنا هدر یارو دنا هدنرلک دشا هجوت هنفرط ینانوق |

 یرابضیع 42 شل بوشتسایراناکس یک هدنتعم هدک دنا لاوس هر اللهاحتم یر اد ورو ۱

 یفیدلوا نامهم هدنغانوق ودنک ناکس ردق شقلا هرزوا یرلجلا هدافا ینشدلوا

 مهع یتعحهس لوا و هلو ك و راب رحیکت بودا ناس ۳9

 تقفاومو تعم رانا وقح یخدراناکسو ل اسم و تصخ ر باب حتف هلا سره و

 نام تور و تسنما ود زکلوا هد ز E هتد باحا رهتسوا نکعا ۱

 هر زوا ۲ |یرایما مان یاضتقم ° رکصن دک دسا ن ارج یهعقووب هدنح رات هداز داش

 ردشملا مالک نخ درب د یدل وا و باخا دهاشم تسلاع تر وص

 تماخو لدهعف و تامدقم یدنفا جھل یر طاب هداهج روماو یرادرتفد ۲ قش

 تبوسعو دا رف هلا تفامصو یز لیدس تونارواط هوا دا ردا لالدتسا ی

 اس وب ام تومهلو هدهبا نلیدّسا شست ردق سه رای رحیکب ندنع دل وا شیلا ۱

 شیدا تدوع

 یرحو شن تور راو هنعان وق كسدنفا نیس راد رفد یهور کر

 ردصیادخت 21 نوع زاو ندنا نس هغیدلوا شملبا رارف یخدوا ا ا

 رابدتک هنغانوق كندنفا قفر ییطصم ۱

 قلو تمالس هبا ماست یران اکس ی هدنتبعم یک یدنا بلا ید یدنفا قفر" ۱

 هل ر وصهقشا نا ۳۹ هظفاحص هلن قلاب هرل 5 N راس م نکا هل رکف |

 غا ییطصم یاعا AS دانا هتوزوا نانو هدار وا تولد ردقوب یامحا تاح

 هحالس هلا ءعاسو تاوعا او AS ه دن رانا هلکع ا یا دصا ییا ید ۱

 قرهل وا فلت مدا ل ادقم 85 ندنف رط راب دا ترشام ه هلناقمو هلباقم بونار واط |

 داغوا ندا قاحت اا بواک یردیو یدل وا تم ا 3 ok كنح ا |

 ( داغراو )



 پچ

 هشاب هلکنج همکاتطو كنه زکلاپ لمتف ۳ تون تسه هلا داغراو

 توروتک ا سالتخا بوطرب ندنسوف بوط هانهح یراقدالک | ی راقح همم هقبح

 هعفدرب هسبا لاحهن بولس هربدلوط هلا جوک كب ندنعیدفلوب یرفن یحوط هدنراجماو

 هک روا ندنسس بوط هعسو ناکس یهدورجا رید: | یرغوط هنسوق كغانوق

 . رای دالشاب کما قاحتلا هتیعح که دج راخ بوقج رشکیآ ررب

 لوا هلا رارف ندوق درا ناه بوبم هديا تابث یدنفا نیست هرز وا كنوب

 رابخا همابقشا تعج بوروک راکبات رب قکیدرک هنسهناخ كسر ندنعابتا هدراوج

 یاننا نکرروتک هنسوق اغا هلا باحصتساو جارخا ند هناخ لوا بوراو هلکمنا

 دا ردیا تحت و برض هلا رک د نو دای ینس هقیاس ارج نالوا نوظم ماوعلادنع هدهار

 مادعا هداروا بوبلاق یربامشو ربص هدنرافدراو هنعماح اشاب مهار نادوق

 یاغا هدنکو ا وقو بوروتک هنسومق اغا كر هب وروس بوقاط بیا هنغایا هرکصن دک دا

 یهدنفارطا كنغانوق یدنفا قیفر ییطصم رایدتک بوغ ار هدنن اب ییثعت كلوتقم

 ی هدورجا قر هلوا اغ ور هدنفرط كرانا هلغو توقو یدلو تک هکدنک ج

 هرکصن دن و یدیدنفا قفر تور وک لاح و یدلوط یرازوک كتاوغا رتاسو ناکس

 هاضق تسد قتراو یدلوا سوب ام ندناحشو صالخ ناکما هلا تا هدهعفادم ماقم

 | یدشود هنس راکفا احرو زاس نماد منلتكر هشود لخد هراروزواضر نامی رک م لسٹ

 قل وا لبخد هنضرع كعاحوا هدیودنا احتلا باب حتف كرهنبا هنشاط كتب هکوبلاح

 روز اقشا ماطر هدلالخ ییدلبا راضحا ینجاقرب ندنراسونوقوق یرحیکب هرزوا
 یطصم رک ذلا فلاس ینابعا ی وکصاحو یتسودنک ناهو یدشوا هنلشا. ی وب

 لولا مرام لواحتسا ود رد رلام انغاو ات نملاخ نرو نور
 ..رایدتا ماعا ینانطو تا نامآ كرد
 هدنک ار كنبراناکس اشاپ رادملع عالطالا یدل هتفک افاپ نا ایر رد نادوق

 0 یاتفح دن ولو ناحالمو ناناکس نالوا یتبعم دوحوم و رطخت ین راقدلوا

 رک دن یهدلوا لباق هلباقم هنغل اخت هاش | وط ناک ددج نالوا بت ص هدن رل هلشف

 هحعدقم هک دیاش هلا لاسرا هن راف رط یسوق هنردا ین راناکس یبا مور که دنا ككردبا

 هنیدادما ك راپ ر جیکب ندنرافرط یرولسو هنردا هدبولوا شلوععوقو هیفخ هرباځرب
 هنیدادما یخد رازب بولوا هدنابح الاح مظعا ردصو هعفادمو عنم هسیا رولوا راناک

 هسا رولوا رندک هنفرط ليا مور ندنرارکسع كنا هلتهج زمغادلوا هرزوا كمتک

 یخو یدلروس هعطقرت هنراساشءدلام وب .نودنا بش واد کیا هدفاو تفاوت
 | دنولو نیست رامدآ لحم لحم نوجماعتنم ندطالخا هلبا ایقشا یول هن اسرتو شمریو

1 ۱ 



e ۲۰ زی 

 فئ اوطو نوردنا هنسهحاس هن اش وط ین رکسع دیدح ناک که دنکلتفح

 هلیس وف هحغل هقشب ندد دتا ناصح یخد یتهج لوا بوردر و هناخبح هه رکسع

 لصدام لاو شمر دتاهظفاحم ندایقشا ءیدایآ لواطت یراپ وطکهدنس هرا یس وق پوط

 یلوط دب هدن ما هظفاحم یفانک او فارطا هللا عنم یحورخو لوخد ندنراوق هعلق
 ۰ یدا شمرتس

 که دنس هلشق هیمیاسیند اشابیضاق یرکسعرس هملعم رک اسع نالوا مقم هدرادکسا

 راکفا رصح هنس هظفاحم كنهلوا بودغاط هناخبج هننرکسع دیدج ناکس

 ۰ یدما هدکعا راظتنا هراک هک هلآ اشاع یداسف قیرح هدلومناتسا ندوشراقو

 هثرطره نوجا عنم یتتارس هجراخ كنهنتف شت | یهدلوناتسا نورد لصاحل ا

 هلا ادعام ندنسوق هحغب ید راب رحیکب نکل یدبا شفلوا ارجا هبفاک تادیقت
 ۰ رایدنا هدقعوط بوت | یک یراکدتسا هداومناتسا نورد هلبادنب و دس یرلوق هعلق

 ۱۱ اع هرو تورو دوجو هتنالاتحا هسردم هوا اشاب نمار
 ۳۳ ۱ ۵ ا )رتا سا لا هدوجوم وق هفج هشاللوط هدجراخ هدیور وډ
 یدسلوا شا تکرح هسرزوا تواقش بابرا ندملو توق یک کرک زونه اقشا

 ۳۱ نا وط ا ع اغا نادملع نالوا؛ق رغم هدفا رطا لاحرد
 ۰ یدا رولب ریدصاب ندمراص یارطا هنتف قیرحو رولبراتروق ندالب قضم اش اب

 ترعو ماود ه هعفادمو لات هلا رابحراخ ندنزحم لخاد اشاب رادملع ارز

 ندکم رک هتس هراخم كنابژ يش قمشالقا هرڅو ندنیدآ وا هدکعا

 یفارطا كر هم هديا برقت هنزخم راب رحکب ندنفب داشالک | یتیدلوا ولهرطاخم اهد

 هتسرلهناکس ةوعوع كرانا هسیا اشا رادملع رلبدنا هدکعا هدد رع ندقا زوا هللا هطاحا

 الصاو بوسهسمهم یرلهناد نوشروق یراقدن | یشا تخم و بوبمصا قالوق
 ردق هرصع تفو كردا تاسو تدالح راهطا هداعلا قوف توسرشاش یر دن

 . ردشعازق تقو یخ یا دادما دیماو نشکانط

 ۱۱و مو هادنادیم بومهدما تکرح هناروسج هللا تعرساشاب نمار هکدوسهچ

 كناشاب رادملعو ندنفیدلوا ید تأذ ر هقشب كحهدنا هدناموق هه رکسع

 هسراتکلح ر رب رر هرزواییدنل وا ناسهدالاب یرانابعا یا مور نالوا ی رهظلاةوق

 هاتف و ید ندف رط 5 یدمهنالب وط یرکسع ییا مور ندنراودنل و شمتک

 هرکصو رک بولک هددحاو نآ ایرثک | هسیا هسب رح تصرف یدمهلوا هناعا هرادملع
 رولوا رذعتم دوخاب رسعتم تافام ءیثالت

 مادعا هلا نوش روق بقع رد یرانابتسا قمشالقای هدو وا هب هیلهاح

 ( ءنب)



e ۲۷ بس 

 ۳ نار ھا مس 0 ترادج ا كلوا نادناموف كۇ هلع ءانن ۱

 . ردتفک ر یرطف هدناسنا یدو رارد

 #* تل *

 درو هعصمل الاحرو #3 الحر برحلل هللا قاخ

 بویمهنلوا دادما هیاشاپ رادملع قرهلوا یرثا تنابجو تواخر عونرب لصاما
 تلود لاوز كرادملع دوخاپ یدلو هحرف یدلوا توف تصر

 نوناهنوردنا هله یدلوا ند رکس هنیدادما ینیم هنغیدل وا یلاعا ضعب یانمتم یلاقاو

 كنهعفو هد هسا قو هفاک تام ولعم هدنقح و هحرد هشا و كئلاحر

 ۰ ردندهقون وم تایاور ین دل وا راظتسا هح وب اه نوردا هنن ودح مدقا ندنروهط

 تشک شغلواراتخا اص وصح یساغل ؤا تع راشم هسدادما كرادملع وو

 هرکصندقدلوا الب ران هتخوس اشاپ رادملع نکل رولوا رطاخ دراو یلاتحا قلوا

 ینهقیفدوت ید ودنک E یتاطف بولوا راکرد ینج هیم هلوب تمالس كناشاب نهار

 تئاط نالوا دوهشم هدناب و الا هحورپ هایسلوا ندناوذ ردا ناعذاو كرد

 . رویروک دس لاا قلوا شما تاشن ناسا ی

 هلا عامجا هدنسوق اغا ولقاحوا بولاق هدد اقشا لوماتسا نورد هسا لاح هله |

 ناددرب و رارف هغلا ییاملع هنس راجما هرزوا قلو توف اهد هر صر كردا هراشنسا ۱

 | رامدآ اط حاط هرزوا كمروتک هنسوق اغا هاوخات و هاوح یاملع رودص ناه و |

 قاس لوا ماماو ۳ رد ص نالوا فورعم و ماما ا مهلا یوم نات وعم

 هاب او یدنفا هلا ءاتطع هداز قحالم نالوا یس هاب یا مورو یدنفا شا ورد |

 ردص لعفلاب هبا یدنقا باد دلا هداز یرد نالوا یارشالا بش

 ۱ خیام توراو هترافانوق كندنفا لماک دما یک رق یراپ رهش لوا ماماو لر

 . رایدتک هنسومق اغا هلا تباحا رسهراچ یخد رانا هنیرزوا یراما توعد

 هنابعاو لاحر یدنفایهاط یللیدنتس وک نالوا یسضاق لومناتسا لعفلا یلوطانا هاب اب

 مرا NS که دنس وشراق كنغان وقاانتجا ندقمراو هتمجوب هد قلوا اک
 بولوب كردبا شتفو سسجت یراذوعیم كنولقاخوا هدهسیا شل افتخا بورک

 . رایدتبا لاصیا هنسوق افا ید ینا اباکرا هریک راب رب

 تصح دقع هل راودنک ولقاح وا عاجالا یدل هدنسوق اغا املع رودص هلتروصوب

 ایدز دن و 1
۱ 

 | نالوا رکرارق ها املعو القع یارآ قافتا وربند هنس زویشب ) اباطخ هرلنا كلردیا |
۱ 



 سگ ۲۸ جی

 یسانفاو قارحا هانربع قاحوا كدولا رزو رزو ندنآ تم کمر وس یزمتاحوا

 لوتقم هدنلا لوق هلهجو یلاثما نکا تفلاخ راکدای قحهلوا نعاغا هدقدنلوا دارع |
 قفلوا بص اغا ر هوا عاحوا ردولعاب هرلزس زمشاب مزب ورد هوا یدلوا

 ههناهاشیاک اخ بوراو زکیرب یمزامن قمناق لاقو لق عد هلیصت ر زور لو

 هه یدنفا شی ورد ًارظن هنس رف هلبا لکش ود ( زرابا احر ینسمنا غیلبتو ضرع |

 ا غا بش یا ید قرلواس ارظن هنامزو لاح ءوش بودا تراشآ |
 هلا ماراو فقوت هدنآ بودک ردق هنسهط روا كنهطواو ما ندنر بقعرد یدنفا ۱

 هب تروا یک قل | شاط ه لد كرهد زکسمروبتسا ید سولج مروبهدک هتشیا |
 ۳ ۱ فارماط نام یدزابماوا تداح لومامان داسفب هکیدلاقزآ هلف زوسرب |

 سما هلوقموا هکرلردمابروز اشاع ولقاح وا ناسکح هدنا سالجا یمک نسرویل وس هن
 رصد راصح راس یدروا هرو | E كره د (رلهدنا مارا ههورد #

 روضح یدسنفا شورد هقش ندک دا قیدصت یا هلا ازهتسا ءیرورض كح

 ولد را اطخ و طاخ كوس 2 کل و رب وس روس زىسشىساتم ر داش ید هدن و اه

 ترش و سش ia را نوردا كندا اط هل رافس ى-ەلہ

 كرلاروز ها تع نع هب یناطا س یارس نالوا نافوهام نامالاراد یدنفا هاط هلا

 . هنلاوحا ماجا كرادماع هلک ی دراتروق ییهشندن رالا

 ٭یتاٹشت هب هعفا دم معا تان هنس تنطاس ناکرا و یناف و تشک كن اشاب رادملع#
 ندنرافرط هقرا ندن راکدمهدا برقت هن زخم هغبجا ندقحآ رای رحیکپ الاب هجورب

 تالا ۳1 كنلوک و همزاق هرزوا قمروا یرادماع هللا نوشروق هد واد یر رب ۱

 ا 2 اا تب ور نده اشاب رادملع یب راقدلوا هدنکرادت هیس رح
 ربب دق ییدلبا یمصت یتسارجا هرکص كا هجنقفو ( کلا ءاودلا رخا ) هد دنا

 . یدالکا کا ترق یسارحا تفو ات تا

 هتمالسو ناما تمس یناملغو یراوح نابصعو م رج یف نالوا یتیعم دوجوم نکل

 یعقللوق ءرقشابو هتسوا هلکمتسیا مدآ جاقرب ندناطباضلبا اندو رجا نوجا لانا
 بارشا یتروص قلوا ماست بوقیج هدنراقدشالقای هنسوق نرخ یچاقرب ندنقاط
 میلست و جارخا ررب درب هدزوا قلوا تناما هنضرع كغاحوا یتاملغو یراوج هلا |

 نالوا یسهشرفتسم *یراوج هحتنم كناشاب ینعب اغتا افو راکادف کیا طقفو یدابا

 اغا مداخ یشاوط راغ رای و قیدص ندبا راغ یالب رابتخا هلتیعمت هرلناو نیداق شاب

 . ابدلاق هدکلر هلا اشاب رابتخالاب بویمقبح

 ( هدس زا



 حس ۲٩ 1

 ید یھ کا ارو هم ست ای ۳۳ )ت م وقص اشا رادملع ه دعل

 ندننارفن لصا نع نوجا قمافلوا دصف ءوس کک ندنارشح نکل مردا ماست هزس

 نداروب ی نوسساک زکیردنوک اکب ینسهتسوا یشاب هطوا كکولب کیا قرق خیدلوا
 بولو یهتسوا موقم هدنجحا كلهلغلاح رد قرهلوا نون رای رحک كحد نوسلآ

 ندورجلهدقدروط بوراو هنک وا هاب هلبا یشابهطوا ید هتسوارابد رنو"
 كج هدیادصق ءوَس هزکغاحوا كز امدقم نب رانالف یاختلود هر ) اشا رادملع

 زکلالتخا ونک هر نکل گی نط مدىم ص ەدىاوح الک ردق هب یدمش مدیل وا

 ههاجزککیدعا لویقزوسولردرپ چیهو 1 كج هدبا بارخ یهیاعتل ود هایبس
 اعوصخ مدلبا یفوا یبس هحالصا یزسو احا یزکغاحوا كزس هن نب نکیآ مواعم
 هرات و وام و مدتسنا ناسحا هح وب هرس و مدرداپ همشح هرکه لشق كرم

 كرانالف یک كرس زکسردا تنابخ کب اودا داحا هلرلن | نکیا كحهدا قلا
 مه ردیالوق یمانشدو نعط ردق هتماق هلا ماست هرس ن هک وشا داععا هسدهع

 نظيمردک بوقبج هلمرابتخا ودنک یک تروع ندتعاجشو تربغ نیصح نّصحو
 نیقشاش هده رص کی دابانعل و مشو نعط و مذ ور ور كرەد ( رانالفهرب زکسرو هدا

 یشاب هطوا یدتا قشع نوشروق یلغای ر هنس نغا كنشاب هط وا یکه دنناپ كنهتسوا

 . یدتک هیاقع رفس هدنروغوا قاحوا بوشود لاحرد

 هلا كنه و هحاط ندشاب یک كردا مشت نا تربع دعاس ریمسلدالح رزو

 قت راویدالشاب هفعانوشروف هوراشطند ورا بردو یدلبا كنجو مزر منع

 شعاق ههراغمو شم هرکوک هلوا نکل یدلاق لاخا كلروع هلا لا لافغا
 ` یدزوشءهدنا تزامح هسک ید هعمراو د وا

 كنز هللا هس رخت تال | یک كنلوکو وکسوک و همزاق ناه رایرحکب هترزوا كنو

 ̀ ناب داشاهکادقرهقح هتتسوا تن هقلنا نادر ید فاطر نوشال و )8
 یتسودنک لا نوشروق ندوراقو یک ینیداجآ هجرف ندهق و اشاب رادملع

 ندنش دل وا تعاحش باحجا ر ب ہش ءیانم هسا تلوا هر شو رلکحهدا ان اوهدا |

 ود روشلرا دادما ندف رطرب داش تودا تام هلا تعاحشو تربع ردو هتفوو و ۱

 کهدننورد نوناکو لصاحیلک ساب قترا هرکصادکدروک اهد تقوزارب هلتروصو

 قرهقسص ها طرب هلا راتخا یتسهاریلد ةدعاق ( راعلاالو رانا ) ندنکن زا

 یسهف كنزخحم هللا ازف تشهد هقمصر ) ا هللا ركح دا a هب هن ایج

 هداوه یک شوق یرحکب زوبحاقرب نالوا د وح وم هدن رز وا بن وقنح هب امس هق باح

 | یسارحا نامز كرببدت كوص نالوا یممصم قر هلوا لعتشم تبحو تربغ شت |

 ا ا س ا



 هک ۳۰ روح

 تمسمزاع قرهلوا فات هلا راخا همدص ید رانانلو هدنراوج و فارطاو نار

 . یدلوا ناشی رب ی سیار را سم ی

 ضشفلوا انس تاق تاق نوحا هشاضم تقو هل و اصوصحم موق ص نزخ هح رامعزو

 برق هن زخم یر چه هلیسح قلوا شفلوب ظوحام قلوا غا یخد هدنراتاق و

 برح کام ندفازوا هحنقف و ( شاد یا تار ندقازوا ) بونم هدا

 قلو رزو e هو هد وزاق ی اس كنىلاع باب یک ی راقدلوا شاخر و

 نوجا اتش مایا قحنا بونالب وط یخ د 9 هرتسوک ناه هدیه یتابحارا نوا

 | هلتمال وا نکم برق ندنررشرب شتا كياشخا راسو كبطح نالوا شمناق هدامآ

 ا رود هد هدلب نورد ید اقشا رکیدو روشالوط هدنفارظا هلبا راظتنا هتسافطنا |

 . ىدا روشلاح کما رکو لع هدابز اهد یلالتخاو هنتف شتا

 | یلوب راقبج هل حرب لوهحم و عنصم هدنیمز رز كنزخ ایوک ندنف رط اشاپ نمار هکنوچ
 | هلراناکس ناقج ندنرلوق هماق یرحس بوقیج هلق رط لوا اشاپ رادملع هلغلوا
 رلن| بودا ناس و نالعا هفارشاو ناعاو شلو صالخ هلبا جورخ ارکتم هدکلرب

 هعاشاو عینصت رازوس وللوب شما هدکعا توق e رد یخد |

 بیذکت یئداوح ولاثمو یخد ولقاحوا ندنراقدلوا شمشود هشالت سان ماوع هلغغلوا
 هسیارولوا قحهنلوا موم هرهش نورد هکدباشو هدکمر و تراسج هتیراشادلوب هللا

 . رایدا هدکعا مادقا هتعج رثکت نوجا قلوا ردتقم ههعفادم

 كن و بوروک شوخ یلالتخا ردقهارو هتشبا ردا یک یتلود لاوز كرادملع
 یتسگ وس ید كلالتخاو هتف شا رار هلا قیرح یهدیلاع باب قترا هنرزوا

 . رابدلوا ردا وژرآ

 هنسافطا ید رلندبا عضو ینادنوق هرکصن دقدراص هب یتاچ قی رح شتا هکو لاح
 ود هعانا زوس ارز یدقح هادم یدمش تب وعص ل اصا توس هلوا ردتقم

 هنس تنطاس ناکرا رلرتسا قهردای ی رلکدتسا هد ولا هس رللا یتلود مامز راب رحیکب ۹

 كنهبئنس صاواو یتسلاق هدتنطاس فرط ككروما دقعو لح بوس هدا تقفاوم کوب
 هسبا یتیفات و عج كلدصقم یکیا نالوا ضقانم هرکیدکی هلبوب رلردیا لما یتسلوا ذفا
 . یدنا راکرد کج هدا روهظ رلههداح مظع یالوط ندنو و راوشد

 هکو لاح بوشلوا موز زونه هدهبئس تطاس دزن یتاغو تابح كمظعا ردص کی دلاق |
 یشاب شواجو هنکبداروک ندلاح ٌهمزال ینا نیعت كناذرب نوجا روما دقعو لح
 تلود جانمفقاو هثدلواو تراسح و تأرج بحاص یدنفا شمت دوانرا نانو ۱

 ( هخندلوا »



 و

 یک ۳۱ ی

 | لوق دا فرطو شلروم ناسن ی یمظع EL ین هنشدل وا

 ۰ ردم ردد .ناتفح هباغا چ اخوا

 یراترضح یلدع ناخ دو ناطاسنوحا كمامروشود هللا لدارا هن ۲ طو

 ندشدلوا شمر و رارق ههعفادت تاکرح وشراق هرلاب روز هلسهظفاح كنو باه یارس

 اشاب یلع یحهخرح هلبا اتاپ اص ایرد نادوق قبسا نالوا مقم هدرادکسا ادعاقتم

 هوق یحد كناشاب )وه باج هت وامه یارس

 هلع ءان یدا ۳ رداص هبنس هدارا نوجا را و سا یارس هل را هد وج وم

 هدنس هلشق رادکسا شاپ یضاقو یرک اسع یحوطو یراناکس یکلتفچ دنول اشاپ نمار
 هن واه یارس قرهلوا راوس قروز هدرصع لبق هلا راناکس نالوا بو دوحوم

 لبا نیصحت یفرطرهو نییعت و میت اد ارس هرزوک هتساضتفا یر

 . رابدلوا رضاح ه هعفادم

 + هدنس هج و رگ تا مو هرز وا نواهیارس ر *

 * تاعوقوراسو تایراحم نالکهروهظ #

 هنر اودنک نوال هلا تعالمو احرو تعواطم یور هشبا رپ رجکی الا هحورب

 یدل راشمردنوک هو امه یارس یخد ی یدسفا اط هلساعدتسا یصن ار

 هدن مصع قلطسم ناطلاس مدن ورو هه رک یرافدا را یشا هرس نبش
 هرکصت دقدلتا هناخبج هله ۰ یدبا تراسع ندقلا هسرالا یتلود مامز یک ینیدل وا"
 اکا ی راهم تک ةلکرخ نام توله یا ین قرار ۱
 . رایدل وا ردا رازاو قاوسا رود
 تطاس هدونلوا بلج هواه یارس یرک اتع ددح نانکس الا هخ وو هاو

 | هدنروغاتاودو نیدورایدناتدح هدایز تا كحم ر وکی غی دل وا اهم هب هعفادم كنهبنس

 ۱ هرز وا كما ناحو حب یادقف هدنر وعا قاحوا نیا را زا كر ین راشوساب یسا

 هرز وا قمالرا نر نت د هح وا ددان و وع اکو قاشمو ده هد راس

 | هللا ناطاسلایع ج ورخ ٌهیعاد نامهو رابدلبا قافتا دنوسدقع هنهلع هبنس تموکح
 دا ماحتفا و موج هنس رز وا نواه یارس فرط فرط كرد انابغط و یی نالعا

 ندرط رحکت هد هل سه هلغملوا هعق ادم اب وق ندنف رط یرکسع دی دح ناکس نکل

 ۱ . یدلوط هلی رلهشال یرحیکب راقاقزو یدلوا فلت رابشک هج
 ورندحاص نوک لوا هقشب ندنراقدلوا روح هتمحر ًاسوبام رب رحکم هلتهج وب

 یساعا هماعم 1 اسع ند دلوا دوقفم هلاو هدنواه یارسو دودسم رللو
۵ 



 یی ۳۲ تی

 | تسارو بودا تک رح ورلپا هللا ج ورخ ندنویاه باب هلي رکسغ دندح و

 هلل و ناويد كر هللا رام رات یتراتعح و كردنا ست اهن رزوا یر !هقرف اقشا یی دلک |

 یس هلوقم كروح و تمس هدر ل کد فرق هشاط لکید ق هدنشادم

 ۱ ؟صندک دنا هر رادن هب راطفا هحبلخ نوجا نوباه یأرس هلا دخا هس دل و هن

 ۱ زوحاقر هرزوا كما كرادت مر تالوک امو هب راطفا رادقمر غا ناهلس 11

 ح

۱ 

 ۲ ۰ ری ط یلاع باب ع ` ىتاغو تاسح كرزو |

 یدل وب لوصو هب واه یارس ب رف هماشخا هلا

 ۱ مکح ه راح هن یدا رولمروف اشاب رادملع ید سل وا مدقم تعا جافر تو

 هرضع تقو نامه یسادرف ندنراتفو كاسما هحیک اشاب رادماع قح هلو یر اضو |

۱ 
| 

۱ 

۱ 
۱ 

 دوخاب تلفع ن نیا تصرفر ولتعس و تاب نوحا دادما هسا تدم و بونابط ردق

 ران یاقلا ههناخج ندشدمهلوا دادما هودنک ندفرطر قر هلوا یرتا لفاغت

 یدتک بولوا ادو هدروعا و ید 7 0 یدلبا راب دخا نادت دعا هلا

 ( ال وعفم هللا صا ناکو) یدتا و تیر و همش جد ناشلا هن رزوا تن وب ۱

 ناکسو یدلوماتخ ها تاعوقو وب ینوک یلاص ید یعرکی كف رش د ناضمر هتشبا

 دو یس راح ماشخا و صوص اىلعو یہ لاق 24 هار وسح كنن رکسع در دح

 . یدلوا هفرق ءیداب هنامقشا |

 یدتوطزو هغاناشیرب یرلتواقش تبعجو یدتبا شالت بوروک یلاحوب ولقاحوا |
 ناطسلا) بت وقح هب ادىم تم لع هاهح ماط ا ندنهورک اطخو ها هد ه رص ول

 طغت هلا قیوشت و كب رت هب هان اقم هل رکود یمالسا لها هحنساغتم ( کظعب

 ۳۱ ا ) عا ونو نول را اخ ولقاحوا ندن رلکدتا الهج ناهذا |
 كرلناكسو ردردشا اد رالالد ود (ردرفاک یراودنک و شو یرلتروع

 راطباض هریلحم یک هناخشانو نخلکو هناخشاق ءاس هناا «كمنا نوخیش هنسوق اغا |

 را سو تاصقف توروس E خ رلهلوقم داغراو دارک | یراقدلوب هللا لاسرا |

 یرلودنک و رابدتاکب یرلهاشقو ینسوق اغا TRE رتسلا ا ۱
 هلا مدا رزوتوا E ید هدلل راک را دلاق هدرالم یرلقدلوا هحکلوا

 . رب دلوا روح هتسار >و ظفح یترلهلحم |

 رحسلا ىلع راب رحیک 2 هنش راهح ی ز کس ی نکیب تلف مش ناضمر یعل یسادرف

 ۱ هش وصاا هس ںوناق هس راکوا ییاغا I نالوا یرلاغاو عامجا هد راوح هرن اماس

 ۰ رای دتیا موو تر ح یغوط هنفر ۳

 ۱ اب 0 ا E E قافتالا



 سوگ ۳۳ =

 يلعت :E زونه هلسملوا وا ببر هددهعلا برق ی رکسع دیدج ناکس

 شمالو لوصح یتربغ قاحوا هدنرا و یرکسع طاضنا هدنرلحا هدب ونلوا

 فاعضا كران | هسا اشنا تی نولوا هدنس هدار كم تود کوچ و

 اقشا هد هس دلروک تحلصم و لاح قفاوم قفلوا تکرح یفادت یک دلوا ینعاضم

 ارس هللادوعص ههم س لاج سه یک یرلهراس هقوسایاو لاا نوا 9
 ماذج ضم یتربغ كلي ركب هقش ندن راقدالشاب هفعآ نوشروق هنورد نواه

 یجاولحو یشآ هدن واه نورد:,ندنخ دلوا شمهلشیا هنس رلکلا كیهماع 3

 ناظفحتسم همدخ و ناماتسو راسو یهطلا یلفلزو ىلهالکو ولهفصو یکعاو

 هدر یرلفدلو اهن بوقا هللا تموصخ رظن رانا نالوا یناطلس یا رس

 . یدرلردا ماق هني رلمادعا

 یترتفو لالتخا هلهجو و ید كنوردنا هن رزوا یواقشو نایصع كنوربب

 | تمدخ تابوش ارزو رثاسو اشاپ نمار هدلوا یتیسوبامو روتف بجوم كراناکس
 ی هد رامو هعفادم نالوعوقو هللا ناغط و یت لهاو نایب یب یھاشداپ تعاطاو

 | لامعا نسح یەموقص ر ؟ اسع تدمر كردا ناز ا یهب ورخا هلل زج

 ندشداوارکرد یراق لوا رر د هررشو ا تناعا
 | وص كنوباه ىارس ایقشا هورک هدلاح یشدلوا دوقفم هرحذ هدن واه لور اا ۱

 موجهنبرزوا ایقشا هللا جورخ ندنوباه یارس زسهراچ ندن رلکدتبا مده ین رالوی
 . یدلروک ندلاع همزال قعلوا |

 ناکسكس ترد قرهلوا لو اغا ناهلس یساغا قاحوا اغوو برح رج هلع ءانس

 | ولناقرب هدکدتبا موج هنیرزوا ابقشاو جورخ ندنوباه باب هلا پوط هعطق تردو
 هد دش تالامح راناکس رهلک هعوقو تافل رادقم ررب ندنف رط بونالشاب هه راح |

 | هقرفرب ندنرلجاو رایدتروکسو ورک ینابقشا ناتا كنفتو پوط هن واه یارس هللا

 | بورک هبورجا هلا شیورویو استاد موج هنیرزوا یسهلشق رایجهبج بولی ربا
 | هدتنابمتآ یسهرفرو رانا طتص یهلشق كردنا مادعا و لتق یابقشا یراقدلوب

 ۱ تک هدنفا رطا یمسوش اتش ا قرت ی ةف 0 د ا شا توت هارا ۱

 ۱ تا ا تدوع ندنل و همشح قوعوص ° ys بور وا یف هایم نالوا ۱

 ۰ یدلبا قاحتلا هنمیسح ق ییا 1

 قرهلوا تشهدو فوخ ثروم هراب رچیکب یسهناروسچ تاکرح هل و كراناكس

 ۱ هلا لوخد ° رلهب اخ ی هدنلو ناود 2ا بوم ەدى| ت ت ا رح هب هل قم ندقحآ

 ۰ یداشاهغل وا نو راک م احنا قرهشالو وط هد راقاز وا ید یزار و ناهن ندزوک. |

 OT TEE و4 ۳ وب ( عا دلج زا



 قمل وا هیطایتحا ةوق ینمسقرب هللا میسقت همسق چوا یرکمع اغا ناماس هنیرزوا كنوب

 یدلبا سما ینلکتتو برض كنابقشا
 داغراو یدتا تکرح هلبلوب ناوبد اهجوتم هنسوق اغا یمودنک یخد هلبا هقرفر |

 ین راب رحیکب هدنرایضعت كراهناخ یهدنرزوا لوی نکل یدتیک ردق هنیرازاب ۱
 نالس هلکمرک هراهناخ یراضعل ندراناکس هرزوا قماقار هدورک یرلنا هلغلوا |

 ۱۲ وا ااا رتسکب هدلاح یی داوا هدکلک فعض هنتوق هکدلورلبا اتا |
 دلرهکود مغای رانیقو كردا تخادنا كفو هابط هنیرزوا راناکتس یرایضمب |

 مزب رالاظوب مناحهرب ) هلا دایرف هرلپ رحیکی هقشب ندنراکدر و قلنقشاش هجیلبخ

 زکهسیا قجههقبچ هشاب زس راروبدبا ضرعت هزلامو ضرع بورک هزعیراهناخ
 یلعح ود ( هلک ندن راقح توقمح زب هد زکی دا افتخا بولک هزع روا یراب ۱

 هتدح و تربغ راب رجب هنیرزوا یراتا عیحشت هدنقایس هناعتسا وللوب هعضاومو |
 تباغ هل راجا موج هناراک ادف هنرزوا راناکس نالوا شمع ین رازاب داغرا كرهلک |
 وا یمعا تدوع هباغا نالت هدانا ینیدلوا ع ورش هبهلاقمر هنازب رنوخ |

 كرد ا تعحر El هرزوا هس رح هدعاق هلکلک سا ندن واه یارس

 نواه باب هاب رل هعوم تله ترور هلا هق رو کا 55 هدننادنم تا |

 راب دلک هنهاکش

 نالک هسرارزواو تورک هنتسهلشق راج هح ناکس ردو زوبح وا هداتناوت طمف "

 | ههلشق هلا موم راب رحک هلنمروط بودا تمواقم هنایقشا ردق كس شب ترد
2 
 | شدر و 1 هب هلشق eT هنس رلف رط هفرا ِ 0 ج کک

 لوا رادرات روف یرلنا ا شورو ها ۲ یر اقشا رک ا

 یهدنارطاقا رح شتآ قرهلوا ل اتم ف ۳2 ندنه دل وا E ولماحدزاو

 فرط کا نغملوا عنام هنموخ كنو رط ها تدش سک هداز كبو ت تارس هال

 رب دل وا هنکنح تاس ندقازوا ید |

 رور یا هو زکنا لوه یل رح وش ا ندفرطر و رسو ڭكاح ندفرط ۳

 هدکعا وزرا یندادتشاو دادزا رلنلوا كجهدا افطا یتب رح بولوا نیخاتسور |
 قار >ا یقار طا یو ناود وکو بولوا لوو لوف عیطلاب قی رح ند رلودل وا ۱

 یتسلاوح هراخ هم و هب اخ رفد یوفر و Eg یرعوط هتنایخ اشا ناماس هلردىا

۵ KE GHEE در نه ED ERE OE 

 ( رکیدو إل

۲ . | 
۱ 



 ۷ ر ی وپ

 یک o مس

 قارحا یراوش را و تالح رکید یهدنفارطا كنعماح دجا ناطاس یرالوق رکیدو

 دایرف دنح سه ناسهو ناو و نآرم ۳ هد رل هل لوا ندنغدلوا هدکما

 ندا افصا یرلهلا و دای رف هدهسیا راشغلوب هدکمتسیا تاتعو ددم كردبا ناو

 ندنیف رط یمیکو رادخز بولبتآ هغاشا ندرلهاطو ندهرحن یمک هلتهج ینیدلوا
 . رایدا هدقلوا را رقلا راد مزاع هلّاصا اراضق كنم راهناد نوشروق نالبتآ

 تاراغ ییاسشا یراقدلوب ندفرط رو هدقعت | كنف هراناکس ندفرطرب هسیا ابقشا
 ناک یرادودسک هے رازوک ی ندن راه لاح یراق وا

 ارتجا هسومانو ضرع كتهو ام یرلهناخ كردبا ماهتا ود رد رادف رط تلود

 لتق كنهینس تطاس ناکرا هرزوا یر هنر د تداع یرلابروز یرحکی و هدکملا
 رازوس شحوم یک یسالحا كعار یافطصم ناطاس قباس راکردن وادخ و یساحاو

 ۱ راد او رک
 رتاد هنمادعا تک ید وا مادعا افون نللهحک اهد هسا ینطصم ناطاس

 للغ ل هروم یرظان ه رو اشاب یضاقو اشار نعار طقف قدمهلوا سرد
 كنماما اي یودا وا مادعا هل راتف رعم كيد هعا ندنساصا هب رحم و یدنفا ۱

 ۰ ردح ردنم هدنسهحبحر ات

 هللا ربلد دص مان یشاکس یجقاغابو اغا ناماس یساغا یغاحوا نابکس هدر راحت ویو

 فعض ها ینوق كنهنس تموکح هلیسح قلوا دهش ناکس زواحتم ندزوب ین

 هدرلپ رجیکب هلفلوبعوقو تافلت ردق كببشب یخد هدنیفلاخم فرط طقف یدبا شلک
 . ىدا راشملوا شال و مراچ ود

 ماس ناطاس

 تعاحش ران یرکدسا زارنا كراتاکس ی ك تردو شک ا
 . ردشلوا تاب هلا ینادمو

 تسوکح هروک هتقولوا قلوا دهش یمهدایز ندزو یلا كناکس كن ترد لصالا
 هدازكب ید دا راد کپ هدرلهب راحو طقف بولوا كعد تاعیاض هحیلخ هج هس

 ب رطضم ا قوف هلس وفر وف كملک هق رقت هس راتعح ندنش دلوا شملس یرازه

 | میلمت یک کرک زونه الاب هجورب یرکسع دیدج نابکس هکنوچو شلوب لزتتو
  ردقوبهدلاح یراقدنلو تراع ندنارش هاج همرد كس تردو یراق وامام ر

  ناماسندنب دلوا یسءهرع یراتراهمو تعاحش كنب راطباض د رع یراتمواقم هنابقشا

 | تشهد هحییلبخ .هراناکس قحیاوادیهش راطباض یلرکد كا یک یٹابکس یقلعایو اغا

 | یردق كس نوا هدلومالسا اضم لرکسع ولمیلعت هدلوا هدنرصع

 ۱ لاحرد هباششا هورک هساوا داوجوم رکسع مع ردقل وا هرو یدا رونلو دوحوم ۱



 هدنراب راکصعت راکفارلت دا حیجر و ےدقت و هیمالسا تربع یت رع قاح وا نکیآ ی

 هج ور نوخنا كمرتسوک راکفا مه هی را ودنک ییاماع هدهماع راظنا هبلع ءا راۋا
 رک ها لج هتوف انا یاملع رو

 هف وص ایا حورشم هج ور ابقشا ا ند رلفدلوا كلاش هناغطو تواقش قرط و

 نابغط و ین راهطا ردق هنس رلهجرد هم | نوشروق هنوباه یارس هدیوقجهنس راهرانم

 یخد ندنفرط هن رح نفس نونللدح یراترضح ناخ دوم ناطاس هدن راکدلبا

 نالوا زادنا رکنل هدنهاکسشم یناق نوا هلکمنا ما ینسملت | پوط هنیرزوا اقشا
 هدنلوب ناوند الا هجورب بوالشاب هفت | بوط كردبا ناشن یتسومف اغا راکلکب

 ۳۱ بلا ان ول ید ندرلک هدانا ی رلکدتنا هب وام هلا اقم نلناکس
 یهدنراوج هلبا راذک ینسومق اغا اضعب یرلهلک ككرلپ وط هکر دندداوم بحعت نایاش

 لومناتسا هلکعا رادهتخر ینسهرانمر كنعماح همناماس هلکر و راسخ لاصیا هرلدباخ

 ردکعدنوب هللا ل)هلبا ضامن یفاصنا مشچ ندنازواجت یراکدتبا كنايقشا یسیلاها

 نایغطوینب لها ود ( راقج هقای یمهشت | ینولقاحواو راقجهقس یملومناتسا هلا پوط
 ۱۳ ۰ تافر هاردبا ضارتعا هرابوط نالتآ بسا كنيملسلا ماما هتیرزوا
 . لس دل وا ردا تموصح زارا هب هبلاس

 هف ره یراتعح قرهل وا تیسهد بیج وم هرلاغا یدراو هنس وق غا ك رلەلک هام 0

 توشواص+هار ون هار وش كردا هر اهل ود یدلاق سم هناخح یعوحو شه وط رو

 رارق ا هرزوا كمر و ناح هدنروغوا یراقاحوا ا

 ر شمر و
 هدف هظفاحم یتسهناخ ونک نیک نه هلکه رب و تشهد ههل رر قل رح طقف

 ا دن دانص هسا | و ی دلعاطابقشا تعه حلا هلکمتک هنسهلحم و تيس لوس ود

 بویلوا راکفا مه هلبا ایقشا یرلاغا قاحوا هکایوک هلغلوا هشیدناو رکف بجوم
 ندنوناهفرطو یرلقدلوا ایقشا ءیدایا راتفرک یخد كرانا یک لوتقم یاغا قحا

 فیقوت كرابوط هانایس یراتجهلوا دابنا داد ندرک هسیارولیرویب نامرف هنره
 كمردنوک هنویاه یارس یاسلع رودص هرزوا كتا تعافشو زاین ینایطعتو
 . ریدر و رارف هرزوا

 | صالخا رابع حیحصآ هد وران روق نداىششا تسد ی رل ەق هلا هل سو و ید انا

 ا رازهو كردنا تکرح ناه ندن رلکدلب تنم هنیراناح یمشود هتنطاس ءرتاد نوجا
IOهحناط و كنفت نالبت | اجاح هدهار یاننا احرلاو تفوط ی  

 €( یرانوشروف زا
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 هدنراقدلوالخاد هنوناهروضح و لصاوهنوباهیارس كر ندنس هرایران وشروق

 یرلت رضح ناخ دوم ناطلس هدلاح یرقدلوا ماف یاحرباب ید ماظع یارزو

 ناطاس كرهد ( یدلبا تافو هدردارب ) و باطخ هللا تافتلا هرایدنا مهیلاراشم

 ارزو یدلبا بارشا ین دلوا تازا بالیس ةداتفا ندنافاکم :رطنق كنافعصم

 تیزعت مسر یافا هلیساعد یهاشداب تکوشو رع یا ندنراف رط اماع رودصو

 دم اف رک ۱) هدقدنلوا ضرع یرلکدلیا ثبشت هافعتسا نماد كن ولقاح وا قرهنلوا

 رازولوا لات هاها وقع نا ردا تعاطا هک او
 روضح رانوسراو ررلکد لباق یرلوفع یخد هسرولوا نازوس لوماتسا نوت الاو

 هنتف عفد یس هل هلبرامروس تدالج راهظا وید ( رانوسر و یناوج هدراهق مقتنم

 تغارفندق | بوط هنسرزوا یرلمتا احر هدتعافش ضرعم یتسماملنا بوط نوجا

eقحالم نالوا یا یا مور یس لغ ناو ی ما را و  

 هنسوقاغا هدکلرب هللا روخارعا كچ وکو یخیشیماح دحا ناطاس یدنفا اطع هداز
 ندقرط رلنا هدنرلکدتبا غیلبت هنرلاغا قاحوا یهبنس ؛دارا بوراو یدلردنوک

 هن رزوایرادابا یاوعد یسادرف و یدلدبا دهعت هرزواقفل وا تسه قل ره ید

 راناکسقرهنلوا تغارف ید ندکنح ی هدنفررط نوباه یار هرزوا یا ا تم

 یسادختک لوفنالوا لکو یساغا یرچکیو یدلروم هداعا هل واه یارس لخاد
 . یدلوا رومام هم رح یافطا ندن واه فرط اغا د

 ندفرطره هدنما یسافطا كق رخ هلا قوس راهمولط فرط فرط ا كنوب
 ردق هرات تقو یساد رفبونملوا دشم ندشدلوا ولتدش راکزور هدهسدنل وا تربع

 هباع ءاس یدنابط هرلنادمو هنار و عساوو هرلناخ رک راک لوق لوق قرهل وا دم

 ترطضم لا رارشا یدعت فوخو ران تیارسلاتحا یسلاها لومناتسا هک لوا
 ندنرلجما رایدتلکب ییرلهلحم هللا مدا زوب رج وا رشکبا كد هحاص قرهلوا رادیو

 ین رف و فعض كناقشا تعج ید رانلوا شعا قاحتلا هتاوغو ین لها تعم

 . رلیدتسا مابق هبهظفاحم ما هدکلر هلا قاحتلا هنهو رک ضرع لها بولک كرهروک

 توسو ناکدو ناخو راچود ههشیدناو فوخ بوقاب هتتشتو قرش وب ولقاحوا

 هدلاح یراقدلوا رادک او مالا یالتم ندنخیدلوا ولع هلا ناح و رحم به نایرحکب

 نایرک فرط فرط یخد یرلابرقا راسو ردامو رد و یرالابعو دالوا ك رالوتقم
 یرحکی هحنسادؤم ( هناسالاط ناسنالا س اذا ) بولک یرلیضم و هدقلوا نالان و

 . رابدنا هک ا تنعلو سس هلبا هظبلغ موتش هنناوغا و ناطیاض

 كن هماع و یر و مو فرط هاغ دهاشیوک هننشراهح E مالک لصاح



 هک ۳۸ وب

 هدلاحر شه كب ولفاح وا هاتهح ون ید ود هل همس تل باح یھج وو لسم

 ییرح رایج هیج رونه ن نکل یدنبوس هدایز كب هبلع تل ود ناهاوخ رخو یدنللوب ۱

 - یدنل هلع رارکت دا هه و هننف ن 11 ندعوس |

 شا ىلع قاس نادومف رحسلا یلع یو هننشع او كم وق ص مول: و ۱

 ٩ رق ر تنبط دیر نالوافورعم وددج ول ءریدناق اششالاناب بولوا ندتناقلعتم |

 ندنشتآ كنفتو بوط كجدبا روشو رش یاوس زکرو روبع هنفرط اشاپ مساق |

 ۱۳۳۱۲ نا اف رط رادکساو یا زاغونو هلطلغو هناسرت هدنوکروا |
 ینم هنت رهش نالوا عاش هدنواقش قیرط لصالا فا دانا یا رک الو

 هتنظفحتسم بودما تع ص هنفرط هناسرت ادتا هدک دشا داشتحاو عاهجا هنشاب نامه

 یهربم نافس نالوا طوب ص هدناعل و ییهناسرت ندنشدلوا هدايز اقا تعم هاتسن

SOTE۳ راد هاش ول  : 

 یرادقمر و هدنادح رس هلسس نواه رقس E كننارف یه رعو یی وط ۱

 هدهناشوط ندنراقدلل وب هدنوناه یارس هل رکسع دیدج ناکس الاب هجورپ ط وکو ۱

 رک | هدهسیا رابدتسیا قماحا یتسوق هناضوط هد صا لوا بولاق ظفحتسم زا كب

 | رلنا هلکع | دیده یراودنک E شا ود زرلبا قارحا یزد ۲ هاش زک هسا زا

 راددّسا هلا سم ا حت 2 ۱

 | یهاگوط هلهحوو اقشا نکا شمامح هنادیم یراناغزف یر ردق هتفوو |

 تداعهبا راما هنف زط لومناتسا ین ران اغزق یحهب عو یجب وط م ا طض |

 هرهق وشراق هدزبهناسرت هلرلیک )و راپدلبا تعزع هغ نادم هرزوا یراهنیرید
 هتنادم تا یرانلوا داسف دعتسم كر هریدتا ادن رالالد ود ( هدزب ها وط |

 هر نا کیا هدودرا رلب دناص هر واکیرلهعلق الکو) هد هرص یرلکدلا توعد |

 ںوہعا هد راقافز الع ود ( یدنلوا سا اناسل نوحما زما تعجرو تعارف

 ناسر ندهاشدا ضعو ناشیرب ندماشخا ح و رمشم لاومرب ندن رافد عاج

 ۰ رایدالشاب هعمجت هاتعزع هننادیم تا جوف جوف كرهنلتراسج ایقشا نالوا |

 یتواه یودرا ناه ب ومما تاس هدنسوشراق نمشد رخّومو مدقم رازسراع

 رب شراق رب هنمشد كنلود یالکوو یعولعم كنهلح یرلکراکهدبا رارف هلا امغی ۱

 یرابیع ودنک نکیآ یعوزح كرانلوا یروعشو رکف ردق هرذ ینجهیمهناص ۱
 كوس یرلعا ناته هتود ناکرا هللا هنانون تاه و هلل و نوجا كعروا

 هنرلراوشمو روطو ندشدلوا هلاقم یارا و بولوا قلرساح

 كتموکح یدوس ناصع هک هراح هن ۰ یدما هدکعا زهتسا بوقاب ندقازوا القع

 ( یضر)
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 هل تاود یدرامش رلاروز یدلاق هنابغط و یل لها نادم ۰ یدلوا ناام ییعض

 ۰ یدرشاش ینغج هاب

 عالطالا یدل هتفک یدنفا ىلع یهروم یرطا ه رح هلا اشاب یضاقو اشاب نمار

 ۱ اکار هس هنقس جغنل ر یلکر وک هعطقر نالوا طو ص دن لا ن

 هنکیدسا روهظ هب وق علاوم هفمقیج هه رق هد هسا رایدتنا رارف هنفرط رادکسا

 یضوط هبءهسعم بولیراطقا هبهمردکج رب هلیناقاعتمو عیاوت ردق ىلا زوی ینبم
 هعطق ر نالوا ا هن راسقع ندنف رط اقشا نکل . دل وا رارف یاتکنأیدا

 4 ا هل رلهمالک | یکم هشس بولک قرەشالقاي ندهقرا یسهنفس قر

 ۱ ok راثل وا رام هنسقعل ندن رلکدسا را ر قرەقىح ه هرق بوشانن هس ون اقتسایا

 ۰ رابدلبا تدوع
 قردلوا تهتم روم و نودول نارا هم نوعا اد مایا هدنا تا 9
 | ردق نوک ییا هرلیجارا نيغزف یزوک ناشالوط یک هناورپ هدنفارطا شتا

 ۱ یالهحبک شرک وز لا هلفع وط زوب هافطنا هدلوا ه 1 دنا و برش

 .هدقدنلواحتف یدلوا ادیوه وق رومترب هاکان نکردبا رفح یرارب نوجلا قمارا

 رک راک رب هلغفلوا حتف یخدوا بولوا یهاظ وق روت رب هلوا هن هدنسورلیا

 یرازکید و رادملعیر یدنلو هزانح چ وا هدن راکدرک هنسوررجا یدقح نزح

 یدا رلشلوا توف بولاکو هک یدا یساغا مرح یک ذلا فلاس ل یداق شاب

 یرلنا رابحارا بولوا رله ودنصو را هک ولع لا یهاوج و نوا

 هلس رق رب اد نوخش ) AN هنس وق اغا ه رکصن دک دتا امغل و بصع

 (رابدنلو شلاق بولاکو هلشادقرا رفت یا اشاب رادقارب یرلکدد یدّسا رارف

 بوتاقهنک وا ییرلاغا راطق ناه راکدای قجهلوا یساغا یرحیکب رابدسا هدژم وید

 ا lL رکصن دک د تبا هنباعم یرل هزانجو رلپراک هنحت یسوق اشاب

 ید هدعل هلا كر هدنادیم هلاح ىلع نوکحوا یک هتئادیم تا كره روس

 . ردراشعا اقلا هنحا قدنخ رب هدنجراخ هل

 یرحیکب هلغلوا دادتسشا رک ولع ندیکی داسفو هنف شتا هرزوا حورشم هجو

 بوای هاصو ر یواح ییرامسا كناوذ ضع ندتلود لاحرو ارزو یرلاب روز

 ندکدسا اعدا ن رامادعاو لتق كردا مامهتا هللا دصق ءوس هدنقح یراقاحوا

 ماظن رخومو مدقم یدنفا دعسا هداز ا اص ناشو مالسالا خيش هقشا

 هسلح هرزوا قفلوا اصقتساو لا ۇس یبس ندشدلوا شمریو یوتف هدیدج
 تک 7 هه اد او س 0 دا



 هک 0 =

 قاقحتسالا ) املع رودص نالو هداج هدنراکدتا فیلکتو باط یک

 یسارجا احان ءهلماعم رب هلو هدنقح تافصلا لباج تاذرب شلوا مالسالا خيش

 كا اح نمهلج ردا رغ تعب رشتمرح كاهتنا بحوتسمو املع ناش هصق بجوم

 ( ردقو زلاتحا كعا تقاوم هراومه ان راکوب هلدلوا كاله ضرعم ءداتفاو

 وا ءرادا ) هقش ندا ۰ راهرو راو ندهبعاد و یرلابروز هلا تاب ود
 شاشتغا ثروم ههکلم لاصم ینادقف كرلنا ردتلود لاحر ٌهدهع لوح تنطاس

 دوهع ماکحاو فراع یتلود رارسا یانام یدنفا بلاغ هلجزا رولوا یناشیر و

 كنایالاکمهس و رنالواتسدردبواواتاذر, فقاو هب هما ودهلاکهلوصاو هطورشو

 ءهلدایک ( ردنقادصیاوعد«یفانمكما احایتسهلحهدنروصوب روب هوا ارج اهلتف رعم

 .رابد راتروفی د یتاوذ هانکس چاقر رکیدربار هلکناو ی یدنفابلاغ هلبادارباهعنقم

 ۲۳ ۱م ملا راکنا یرلرارف كناشاب یضاق هلا اشا نمار رلانروز هدعن
 شر ٩ دلافاس ندا تدوع هلسقعت یامهلا راشم هداننا یراکدلبا رارصا

 ۱ رک ذن و ناس ی راکدلب | بقعل ك ی امهلا نام بولک هساح یر ندرلنانلوب

 ع لود :رالوا هده رق هدهسا | شمامهلیشد هانهح یرلفدل وا شمقح ه هرو

 ا ا دک هلا اسمان اخ ردق هیدعش ندنراقدلوا شما هطاحا

 | یزب بویئاشبا هنیرارارف یعزکیدروک مارک رودص هلکغا یشبت هنایرحکی

 ۱ هنس رزوا یرلعد راشمل وط کلن و راشحاق اندا ققحم هتشا زکیدرو هد وهس

 ۰ رایدتبا توکس بوناتوا ندنلکدلیوس رلابروز

 یراقدل و راب رارف ه دیس هح كتارکاذم و تاثحاىم ندا ناب رح هن رز وا كنون

 قفلوا تیاعر هراقاحوا مدق هلاعفر یغاحوا ناکسو قفلوا ارجا یرلازج تقو |

 اک هنج هلا جوک هرز وا كعا تعاطا .دنس قىم و تعج قل رع هلط رش

 لاعنامرف نوا یتفرکو ذخا ككرلی را رفو یدلر و رارق هدنرلهدار یتلا تعاس |
 ۰ یدلروم رادصا

 یارس نلحاص ینوک هغ یبادرف نکیشلر و تباهن هکناص هنرتف هلتروصوب |

 داشک یتسوق قلتوا هلذارا اط رب داسفو هنتف باحا ضع ندنرابجاتسوب نوباه

 زک رانمشد مزب امدقم یناطناض ى ركب هدهسیدنلوا مادعا یزارب ندرانانکس هلکعا |

 ردزعاحاو یوم یرکا اپ اکس ردناقلعتم كرلنا هلبارلاشاب یضاقو نمار

 یرلقداوا شمریو هرزوا قلوا هسسد عون رب ويد ردقوب نمارجام هلرانا مز
 تو کو دو رواج یرافدل و یناطراض ر هطروا یسم هاما دوهع

 طقف رابدتک بولیغاط هباروب هیاروش یدیس هه رایدتا نامهم هنیرلهلشق

 1 هلب رایشانکس ر



 و ۶۱ عن

 یشاب یہ رع یحاق ر نداششا نکرد ا تد وع هب هناحش وط راحت وط هداتنا لواو

 هلا ربشش بوراو هترارزوا هابغباق هتفج ترد یعدوا هلغتا نوشروق هباغا هللادبع

 هزکد نک ردنا هرجاشمو هعراصم هلب را کبد هد هتسپا شمراب یشاب كن ۲

 ..یدلوا قغ بوشود "

 هناهاش رک اسع هدیلوب امدقم یلغوا دحا یحاح نالوا یب یلو ندنرلنادناخ یلوطانا

 ینم هنفیدلوا شما تم ههمهم تاصوصخ یک یبانب هناخ هتسخو هلشقو یر

 ناپ قلروخاربما كوس و یهر قایق ی رق هدهع
 ندراقج هل وا مادختسا هدهنستطلس ماهموللثمواید ءرکصن دن ډو شاروس هبحوت

 هلا یعوم هدنراقدنل واهداعا هتراتکلام رانادناخ و نابعا همدقم هلبسح قلوا یوب

 هدنجم | كفانصایک یج هلزوک و یجشاو وانم هدلوساتسا یدیا شمل وقبلا هدنداعسرد |

 تمدخ ههملعم E ههبلا یوم یاغا بولوا صاخشا قوح ك ندنسلاها یو

 اما یک ییدشود هنس رالا هدتساخا ترتف و ندن راقدل وا نمشد یالو هط ندنسهشاس

 . شیدلیا مادعا بوسر و نامزو

 موج هنیرزوا یسهلشق هیمیاس هبغاب ةف یک هدنسهق رادکسا ینوک هعح روکذم هن
 انا قطصم دوانرا یناکم نالوا رومام ه هطفاح ا ناتکس زادقم ر .) ۷

 دهسا شما مادعاو فالتا یایقشا قوج كو ماف هبهعفادم هلبا كنقت و بوط
 هدانناون بولک قلناشپ رب هراناکس هلی راغا اقلا شت | هبهلشق هرزوا یراتداع |

 ر
 هرکصا دک دشا قارحا یهلقق افشا لهجو و . ردشلوا دیهش کد ا دوتا :

 هحأنم ) راس هدشاب ه رص یاب كس روق ( و ی رلهناخ یا هلیساغا قاحوا :

 هراحا كناشاب ضاق ۰ راب دن | قارحاو تراغ ی رلهناخ یلاها نانو هدن رلرا وح

 رایدقاب ید ینا بویماق هنیرلکدتیا امغی یعانوق ینیدلوا نک اس هليا
 هدنس هدهع كنس رامش بولوا یعانوق اشا لیعاسا قوتم قسا ردص هسا قات وق و

 یضاق یرلب رحسکب هدنرود ماس ناطاس هرزوا یفیدلوا مولعم اشاپ لیعامما یدبا

 اشاب یضاق هدننرادص كناشاب رادماع ةدم هدعع بولوا شعا كم رحم هنهلع اشا

 كناشاب لیعاسا یدیشملا تماقا هلبا راحستسا ینغان وق كنا هدقدنل وا بلج هتداعسرد

 ۰ رلیدتبا تراسخ مظع هنمتبا هلبا قارحا یغانوق هرک و رابرقز دل وا ےک

 موم هفرط یلتفح دنول یخد نایصع بابرا نانلوب هدنسلاوح هناحشوط و هطلع

 کا رافعا تدوع توس ا )كراك نال و و
 یراهریخذ نودلوا كلنوک جاقرب هقش ندقدلوا یرلهاخبج یفاک رادقم كراناکس |



 تداغ باشا یراقدلوب هحراو هسرلهجارفو هکراک كناوسن یهدراهناخو و نازوس |

 ! ەدننادىم تا مدقا مدور ناما EASE هدنف رط یرولس هاب راقاط

 ۱ ییراقدل وا شملغاط هیاروب هباروش نوجا یرادت كحهم یزنک | هلتهج ییدفلوب

 ی

 مک er و

 ر توس یهدنفارطاو یراه شف هلبا وک رارکع كردا یشح هما 9

 ۰ را دما نالاب و

 | * یتش میاقو 3%

 یادا یر رضح ناخ دوم ناطاس ینوک هع نالوا هف رع e فعل هدم ود ص جک را

 او رسو ایح ی هداننا لوا بودک هشرش عماح ناطاس بنز نوجما هعح تالص

 ۱ ی رامادعا ثكنانرف ضع یک اغا رادحلاس هد وب اه ههحاوم توك رب اقشا ھاطر

 ۱ ااا هلا ا یرحتکب یرافدلوا كنج دبا فللکعو تاط

۱ 
 / ییاشابیخاق و اشاب سمار رس رر وطن رلاشادلو هب ( هوا ندن و اهش رشت هدقدل وا

 ۱ ندار وا ها شاط هم وڌ ص یاششا هاب راما اد ود ) زسهر وا ه رلف زاق نانل رمضاح

 ۱ د کس ییغوط هتنادبم تا هلاتعرس رک تا شکاپ یناطو رابدسا ا

 | یرحیکب هدف رش عماح نوک لوا ید ینوباه رهم نانلوب هدنناي شاپ رادملع

 .یدنل وا نقد هنسهب رب ثلم وح ص ۱

 یرات رمح ناخ دو ناطاس هرکصندقدنل وا تربت ممد یارحا هلا عامجا

 ناخ دا دع یرلردب یىسەرانج كت افطصم ناطاس یا یک ند زاک چ

 0 نواح یارس ور ندنوک جاقرب اشاب ماقمماق هلبا مالسالاخش

  بوقیچ ندنسوق همشج قوغص یدنفا مالسالاخیش یسهجیک ماریب وبشا یدیا
 ح یعالسالا خسش ددح ماظن كرديا تحاصم هل ر ر اقشا صعب نک ودا تدوع

 ارا یراعومسم كماظع زودص یرلکدابوس رازوس اجا هابربست

 | هسرزوا كلوب بوداشالت ود راها امان ءهلماعمر قجهنوقوط هیاماع سومان

 | ههبنس تطاس فرط یغیدلوا ندلاحو تقو باحما یلیدس كمالسالاخمش قترا

 . ردرلشعا مالعاو ضرع

 اود نرد بأد هدنواه یارس هل وارطفدبع یمادرف كموقم مود
 راخا هلحرو اماع تفك ندشیدلوآ ررقم یسارحا كتسلاع مس ر نواه داعم

 هدنر ناوود بولک هنواه یارس رحسلایلع هرزوا یلوصا كتقولوا هلغملوا

 ( ناطلس از



۱ 
۱ ۱ ۱ 
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 میم تاب تا تک اد یو لا

 ا
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 هنن ران واه یارس ادالادع یدىع ةالصو تع نع هلق رش عماح ناخ دحا ناطاس

 راب درو و
 وق رایجیک ص نوجا لاصم تیر كدەبجنتلوا اسب یلاع باب نالوا قرتح
 ینصآ باب اتقوم یعانوق كناغا فسوب یسادخیتک ناطاس هدلاو قبسا نتاک هدنسوشراق

 رادتا هنمظسو فظن هددبع موب وشا ناه بواب رو رارف هرزوا قفلوا داحا

 . یدلبا له هار وا اشا ماقمعاق هلا مالقا صع یسادرف قرهللوا

 شادی یدنفادیشر یطصم یلج نالواق و رعم ولد ادنتک ەسىك نا

 ۰ ید وا یلاعردص

 × لاح هجرت تماشا رادملع *

 نسح اح لالا طس و ند رل» رحکد قحسور اشاب رادملع هلاراشم موح ص

 1 ی رقس هس ور نالک هروهظ هدساخ ییطصم رود ۰ ردلعوا كیاد مان

 ترهش ود رادملع هلغلوا رادقاربب نکیا رب رفس هلا یسهتروا كکولب کیا قرق

 رر و ناح هن ع وا شادلو و حسو رداق هنلامعا و a تاغو یدشلو

 | یدشلوا رطام | یع م هدننسه زا رط رحیکب و حودم سالانہ هلغلوا تادر ۱

 كردا ادم رادتفا هدهد ص قح هم هرو وق شاد هب ودنک رانابعاو راکتمدخ و ۱

 . یدشلک هللاح و روط كاکب هرد هودنک ودنک |

 لعام یعوا یلکنسرت اعا قحسور هاب امدآ لح هدف یلعوا ناس ا |

 .یدل وا یناععا دا 5 ا ره و یدل وب راعا هدایز كد هدنناب هلکع | تن واعم

 یسهبتر قایسشاب یوق هنمدآ جاقرب هدقدلا یساب روخاریم كوسب اغا لیعاساو
 قايشا یوق هنس هدهع هلغلوا رادملع ید یس رب ندرلن | بودا اعدتسا

 ۱ ۰ یدلروسب هبجوت یسهبنر
 لیعامسا مظعا ردص هدنتک رح هننناح هنردا هل رکسع ددج ماظن كناشاب یضاق ,

 نریود غاط ینابعا هنردا قر هلوا هنهلع دیدج ماظن هني رزوا یی رحت كناشاپ

 رادملع هدقدنوا رکسع قوس هه اط هدا ندنفرط اعآ لنعاسا ا

 هلرکسع كيبجوا یناغا دحا یسادخت ک نالوا فورم ود اد هک
 یدشم ردن 2 هنهبلع اشاب یضاق

 ودنک لاق ۰ یدنلوا مادعا بولب روا هللا نوشروق اعا ل عا ا هداشنا لوا

 ک اعا رک ۱ هس ودک ندا هر نوا وا اغا نایلس
 ید وا هلغلروس دعو ود نیسرولوا ینابعا قحسور هن رب كهسیا رریدلوا

 | اه یلبخر بودا ناماسو تور فا Ns دخا ناوبحو هلتعاررو |

۱ 



۱ 
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Eسگ عع  

 هحط امور نکل ۰ رد وه ینیدلوا شہلا مادعا ییاغا لعامسا هلفغلالع هک رب

 نسح یسهجوز هدلاح ینیدلوا ندنعابتا صارخ كنسودنک لاق كناغا لعامس ۱

 ندخ دل وا مدار جانم هراز تاغ هساا غا لعامسا تولوا فورعم هلا لاحو

 ودنک هموقع هدک دشود هنس هیعاد كما تاقالم هللا باج یهموقم قلارارب

 ردکح ینیدلوا شملا مادعا یتسی دنفا هعاحما ی دج ید وا هلکع | لاح ناس هنج وز

 باخا هنیرب كن یرادملع كردبا هرواشمهبا عاجا هدقحسور ینابعاو فارشا

 لاوما كنافوتم ینا یخدوا بورب و رارق هرزوا قلوا عیطم اک | یسهلج هلا

 تفو زاو یدلیا بسطت یتسهلج هابساطعا راتعاخو رلهده هرات | ندنساصحمال

 نایرح یذوقن هدف رطره كنطامورو یدلوترهش هدایز ندنفاس هد رظ

 . یدل وا ردىا

 موزل نالب روک هدنرفس هسور ناسلوا داشک هدنرخاوا كن رضع ملس ناطلس

 قرهللوا عاقا هرزوا كعالوق یترازو ها هناراکشزاون تالماعم ینم هترورضو

 شوک یدلروس هح وت E ىسلاي هن وط هل راز و هنر هس هدهع |

 كرا رحكيو هنغلناشب ر كن و اه یودرا نکیآ ب I EEE كل ر دیک لصالاق |

 هد و راقح 9 : یملس ناطاسو 2 او ندراکفا لوا بوقاب هنخل مسماظتسا

 ناخ ملس ناطاسو یرلک هلوساتسا هلمامآ ثملا دو E یددج ماظن

 ود روما هللا س الحا ی ران رضح ناخ دوم ناطاسهلغما غوا هر اص یر ضح

 یدلیا تبشت هلا تسمها هداعلا قوف همظنت اددحم

 یلود كردبا عاحرا هنهل عضوام یی رطیه هللا رظن رمصح هالا سفت هک وبلاح

 عقانم هراهسمک قوح ك كما حالصا د قەت هعش ص تكلاصمو مظن ندکن

 . یدلاغوح یسامعخ زسقح یلقح ندنفحهوقوط هنس همناذ

 بلحو كمهم هافصو قود هسا تلود لاحر ناو هدنماقم یسادختک لقغ

 رب دن رشاش بوروشود هلا هحنلکا ید ینآ قرهلوا كلاس هلوب هبناذ تعفنم

 هدنراقدصاب ینسودنک "هتنب رای رجیکبنالوا تصرف رکنیگ بونلوب هدنلفغ هلتهجوب
 دادما ندق طا هد ةا شمروط بون ابط هحیلبخ هدلاح یی دل وا رواب و رایی

eرار هل راد 1 بولشت آ یی احبج هرزوا كماشود هللا اقشا اح  

 هلهج وو ندع دلوا تاذ ر یلاع كب یهو ولربخ یی هد وح یتامو تل ۳۷ اود

 کا هما ددج ناکش ن وصلا ىلع رونلوا تست هنغن دل وا هدر تا کک الف

 دیو

 كراوجو فارطاو ىتاقاعتمو عابا هدقدنل وا مادعا اغا لیعامسا هسا لاح هن یه



eGسیو کز 2 تست نم  

 و ۲ )ی اس آن

 ۳۳۹ اوا ۳

 e عو جنس

 ردمطع :EN بح وم ىساحاو اغلا A 5 E یا بار قر E هعق د

 : رونم هوا 00 0 هو یار ەم هشدل وا دعاسم یهلا ر دقت هرات

 تاسارفاو شوواس هناه #* بارخ دهاوخ رادناهج اراهج

 ةعساو هحر هلع هللا هحر

 هد داعسرد بودنا دلوت یعودحمر هدنما كب راکس ندنسهشرفتسم هد راح رب

 ۰ ردش لوا ناش تس و ه دی دم تدم ه دم س ینولخ مدام هنش راهح

 * عیاقو ضعب رکیدو تبصا و لر 3%

 ندا a اناع اقشا و مدتفح یدنفا دیسا ماللس الا خيش الا جوو

 هن رزوا اعدتساو راطخا نالوا عفاو ندنفر ط املعر ودص هاتهح یراودل وا یلاخ

 هللا دبع هداز یرد نانلو فارش الا بش و هلا لع و حح وا كلاوش

 ۱ هنسهدهع اشا شک ماقمماق یخ دن رادص هد ه رص ید وا بصا مالاس الا خ خیس یدنفا

 تمافا هدنس هناخلحاس ک هد هحبلک اق زور دنح یدنفا دعساو یدلروس هبجوت

 یداردنوک هباسخم نالوا ینلهرا هدیف تروص ابقشالانع انوص « رکصادک دّسا

 ندنرل هفیلخ هناسرت هدک دتبا طبض یهناسرتالاب هج ور ابقشا ةد رک رس مان دمت یل م 1

 ىلع دیس قباس نادوق نالوا میقم ایفنم هدهسورب بولوا یسیدنفا هللا لاسرا یر

 رک ندنر اع ها الب یخد راکرد اي لوا هدکدسا توعد ۳

 باح یمه رک اذلا دعب هلرلاب روز بولک هنسوق اغا یرغوط هلا تلصاوم هداعسرد

 هب هن ان ونحم تکاب یک كما دوعق هب ینادوق ماقم دوح دوخ هللا ر وص هه اسر

 1 ى یحنج وا كلاوش وشا هل رلاعدتسا نالوا هدنمکح اعدا كن ولقاحواو ارتحا

 تندر ندا لصالای اشا, لع دس وشا یدلبا البتسا یدنسم ےک

 EAS رج هه هداز یناش نودا

 هدنزو عروو دهز هدلاح ینیدلوا مدارب نیشخ و طباع شم روک هس رت هاد هدن رللا

 كيب یدیا فورعم وید یلزوس یرضوطو نوتب یناعیاو ند ماوعلا نیب هلکمن روک
 قلنادوق قر هوا هدنتیعم اش اپ نیسح یلد رک ابرد نادوق هدنحشرات شب زویکیا

 هل راس اد ا چافرب ی هدنتعم نواه یاعود ىدىن راد هابعاحنس

 هنس هبعاد قمل وا اشاب نادوق هد وروک شيا رب هنشاب ودنکلردا تروشم هجولّرک

 | قرهلوا تلاع هنناملعت قداصتلا یدل اغ ود هبسور هدنک وا ینرونارالک هلکمشود

 كر همل ورل»ا یی ک ردک هنکنچ ناصروق بولیر ندرت OE اقرب



 ۱ ی

 سوگ هک <

 هدنابالا ماهر ندفررط نمشد هدد دا ترشابم هغمرواص ءروالاب هسا ود نمشد

 هحیلبخ هلو اه یا ود کرج وو شفل هدز هحلخ رای ی بوج

 ازحر یالوط ندنس هارس دوخ تاکرح و هدلاح شدلوا شمر و قلنقشاش

 ۲۳ ۰ ۳و ید اور ف كناغاب نسح لوک (رخوم ردك
 هدامسلا راد نکیشملوا سبح هد وارابنا چوا هعفدرب مادعالا لجال هلییسح یتآرج
 ۰ یدلتروف هلسحصا كناغا لالب یس اغا

 ین هوز رط و اغلاو عفر ینانادومق هلغل وا قاقشو درم لئام بویلوا هبنتم هنب نکل

 یسهبنر قلیشاب یوق هنس هدهع قر هنل وا قالطا هرکص تدمر و یدنلوا الحاو

 هلحاوس یتلخ لومناتسا هد ولک هنهاکشد لوبناتسا یسامت ود زیلکنا یدنلق هجوت

 لیدنقسا نوحا ییصح كغلاشاب نادوق یش دلوا یکن رسح ورب دهل وا هدک رکود

 قرح بوروا یاعود وش بوراو هدرل هس رو یک چ اقرب هدنجما سان ماوع كردبا

 ا رازوتس هانا هدنزرط هماندنول والو مشا قضا
 تب ىلع دیس هس رب رب ید ر هرم رم امحا وصر ندنسهمشح هناشوط و شم ا

 ود رد هقش شا اما ردا سسا ینس هم هل ردن وک هایک شن هن رز وا رام ۰ |

 رم 2 3 ۱۳۱ او یا ي ناخ لس ناطلس مدلاح یزراقدلوا هدکمش وس

 رازوس قح هل وا نو اه رطاخ جا رش ابج وملح ندقل رداهب یخداکا هدک دنا تافتلا

 یخد ینانادوق ارد هلترازو ٌهبتر اقاعتم بولبرب و یک هعطق یعرکی هنتبعم هلکملب وس
 مرام یسقر قم هنغب دل وا هم فساد ندقان اصروق قحا یدلروم هبح وت هنس هدهع

 هدنزرط قوزوب یشاب یتروما هن سرت هلا فارحنا ندنکلسم دیدج ماظن نالوا
 حودع هدنر دنع نارکفالخ طقفو حودقم هدهناهاش دزن ندنکیدتا لم ههرادا

 بوراو هس زاغ وب زک دقا هلا ات ود هډ رفر هدن رصع ییعصم ناطاس هدعع یدش وا

 هاراسخ یخ ینو اھ یامتود قر هل وا مزهنم هب راح ا یدل هل ےس امت ود هسور ۱

 مادعا هلا ماهتا یە رح یاصا ضع نوحا قمردصا ینح وص Ns یدنارعوا

 یدلبا اللحاو یی 2 هلا لنزع تا هدک رک هلومناتسا اشاب زادملع ا رخّوم یدّتسا |

 لالتخا نامز یدک اقم قلنادوف دوخ دوخ بوک هلن وعدا كراابروز هرک و
 هدهسا دل وا روحهر رفت و قیدصت ید یرات مضح ناخ دوم ناطاس هلسسح قمل وا

 . ىدا یسط سما یسعا نک و ظبغ راضا هدنقح
EOC WW NITION کت فورعم هلا یلشکتیغ كددج سټرت اغا رادقوح هلا كب دم یرایرهش رادحاس 

 یحدردكلاوش زس هراچ هلیسح قلوا یرلتموصخ كرلابروز هدنراقح ندن راقدلوا

 رادحلس اغا نیما یس ادخت رالک ب ونلوا یا هسل رق ا جارخا ندنواه زاد 4

 د ف او

 ) ی راب رهش {



 اغا فراع جاحلاو یسادختک رالک اغا ناع یشاب یهوهقو یراب رهش

 . رابدلوا یاب یج هوهق
 یو ینشا كلاوش یل رش بصنم فارشا تباق نالوا لحنم هلسس تحشم لدبن 7 ۰ CD 1 ۰ ِ 4 0 ۰ دم 2 

 نن داغلا نز دیسلا یدشح هداژ یلح ینیضاق رادکسا اقاس ندن راول هاب هم یکم کم

 ۱ ۰ یدلروس هبجوت هب یدنقا
 هدلاوش لئاوا هنس رهب هدرلرصع لوا هرز وا یفیداوا هل ود اد

 هدقخناو رولب دا لیدنو لع یک و اقا یک كن رومات یر الرا ۴

 هلیبسح هعقاو تالدبت هنسوب یدبا رولر و هبطع رادقم رر ندنافوقوم هوانا
 هنر .یدلس هیلوا ارج هد کس كارد تاپ یک

 یم هنغیدملوا هب رات ةشاف هدکمعا رب رتو جرد هلیمامت یناهبجوت نانلوا ارجا

 هنناهبجوت كرل هنس ياسو هنوعر قحما ردعفلوا رظن فرص ندنا هد محراب
 قلرا یتروصر كنرتفد تاهبحوت نالوا ارحا هنسو هرزوا قلوا هماع سقم

 . رونلوا هوالع ههر (ع) هدباتک لد یا هجور هلکلروک اتم

 اشاپ نمار هرکصندک دتا رارف ندلویناتسا یساقفر ها اشاپ نمار حورمشم لاونمرپ

 یلعو اشاپ یضاف بوراو هنکلتفح كناطاس یارک میلس هدهطاتچ كب دم هجا ها

 تاغ اشا یضافو شعا افتخا هدلعر هدنداعسرد یدنفا ىلع هللا تدوع یدتفا

 راسو هدننادیم تا بوشالوط یلوبناتسا اک ندشدلوا مدآ رب رو و

 با راذک هرادکسا ه رکصن دک دتبا عاساو شام یلاوقاو لاوحا کهدنرارب تیعح

 . یدیا شتیک هنفرط هیتالع |
 شاردنوک هلع اوا هفرطره نوجا یرافلوا تفرک و ذخا اا ابح طقف

 یجحاح یشابیج وق یماستم هک نالوا ندنرامدآ تاما یضاق لالا ف ےہ هتتیدلوا |
 بوتوط ییاشاپ یضاق یک ینیدراو هبیلاوح لوا لکا انتعا هسسح صا اغا دم

 تا هجرت هدماقم و ندنع دل وا شہلا لاسرا هب داعسرد یعوطقم رس هلا مادعا

 ۰ زدم روت .بشا یاس ح

 هداژ یر راّقمم موج ص ق | مالاس الا ح خسش شان نجرلادع یضاق هلاراشم م وح ص

 ۰ رد دن اا هیماع قل رطو ردسم ودج كنبدنفا تر ندلاومو ندندافحا ۱

 یدنفا ىلع یرابع نانلو یر دم یواه ندعم یساضف رقزو نا کیا یان هب رمصیق

 امغی ینسایشاو لاوما هللا مادعا ینسودنک اردغو ماق یسلاها روک ذم ءاضق هنهبلع

 ی راقدل وا شہلا اهو كته یتسومات هلا طاست هنض رع كنس ر ر ندنسراوجو

 SOS واقملا ینماقتنا كنمعو افعتسا ندنتنامن هب رصبق كح دبا عاتسا
SEIR ESSE RSE 
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 ا ا اک رقزو و کرج ر اا اعدتسا نداق باب یارو وا
 ثکم هداروا زور دنج ًاراظتنا ههبلع دارا بوراو هنساضق یرهش یدس نالوا

 ردق كس کیا هحنجوم هلع تصخر نالوا دراو ندنداعسرد اقاعتمو تماقاو
 | بوئوط ی راتاو كنیدنفا يلع كاردبا تعز هنساضق رقزوب هللا كرادت رکسع
 9 ا ماقتنا دخا ا لکتتو برض ییراهع ندداسف بابراو مادعا
 هر اب هتسهدهع هلتلوا لوقم هدهنس تطاس دزن یتمدخ هدکدسا اهناو ضرع

 جوت یفلفرصتم یراقاجنس لیا او هالعو ِ رو دم ندم یارک 7

E E OAیدعلاو همن وق هلا ترازو هماس هنر هنسهدهع  

 هلا یناریم ریم هبتر یخد هکب هللادبع یلغوا نانلوب هدنشاپ چوا نوا بونلوا ناسحا

 هبلاراشم طقف یدیاشلدیا هیج وتی راقاجنس یرهتکب و هنالع و یتاما روک ذمندعم

 ۳ ۱ دا كنءرضمصاخشاضمب نکیا فانهدهبنوق مدقم ندنشاس رصيف
 یساصخ یتیم هن کود اشعار یتموصخ كن راضع ندهدلب ناکراو هوجو ینالوط

 e E ندنسحاو و هنوق ا یغیدلوا.یسلاو هوف كلا

 هشت هرناصع تاهرب هرروا قماع وف ه هنوف یتسودنک هلا عج

 قوحر هرز هدوهس نکا هدنس هر ص تافک رو اوج هب هرن وق e یهدتناب

EEبص هدلحم نالسد یراغاب راح هد هفاسم تعاس دنح هب هرن وف  : 

 0 هدهسلا شمشلاح هی ات كرد ا تحصت و دن هبیلاها هلا بسانم ناسلو تماقا مایخ

 ید تماقا تدم لوط هدرارداچ هلیسح قلوا اتش ماا بویمهلوا رمئمو روم

 زوییکیا ندنرامدا روسجو یرج ناه ندنشیدلوا تبوعصو تحز عاونا مزاتسم |
 لوخد ندنسوق هعلق هدنرلوص شب تعاس هحیک رب هلا باحصتساو باا یشک

 روا ندنف رط هسناصع تبعه كدهحشراو هنغان وف ما و نداروا بودبا

 تاصا نوشروف هتنودنک هدهبسا شلدا مادعاو حرج یعدآ ردق لاو ش اردعای

 هتشخ و فوخ ینارکفالخ ےک ی دلوا لصاو هنغانوق تموکح هلی رامدآ یاب ب ی

 یرحک ET رام رفیماد رف یخ دوا راش ماغاط بول واراح ود

 ا ا ها مادعا یس رق زویکیآندداسف بایراو ندنقاط |
 هده ن وق هنس یلاش ردسهلشقر E دا شمر دتا اشنا شان وف تم وکو | ۱

 ا هنسءدهع ةلکعا تمه هرکسع مظنتو تمدخ هدنروص قفاوم هتاود یاضر
 ۱ ییامور هل ر کسع E یبدلا راد و یدارویبهجوتیلیاو

 هنداعسرد هن هدننامز اشاب رادملعو یدلدیا هداعا هدعع یدلوا ا هنناحالاصا ۱

 | تحاح هرارکت ندنک و دا شفلوا ناسو لصف هدرلوراقوب یرااروب یداروتک

 ( زلروک )



 AG ید رب Nh ار

 تان ۳۳

 | میم ی زونه هلسل وا ا بدر ا یرکسع در دح ناکس

 شمالو لوصح یتربغ قاحوا هدنراش و یرکسع طاضنا هدنرلجا هدب ونلوا

 فاعضا ا ا اقشا تعج يولوا هدنس هدار كس ترد یعومتو ندنکو دا

 ایقشا هدهسیدلروک تحلصم و لاح قفاوم قفلوا تک رح یفادت ندنغب دلوا ینعاضم

 یارس هلبادوعص هب هعت ملاح ضعب یک یرلهرانم هفوصاپا و هطاحا ینو اه یارس

 مادح ضم یترع كل ر دیک هقش ندن راقدالشا هغ نوشروق هننورد نواه

 یجاولحو شا هدن واه نوردا ندنش دل وا شمهلشرا هس راکلا كن هماع ۳

 ناظفحتسم همدخو نابناتسو راسو یهطلاب یلفلزو ییهالکو 7 ۳

 هدر یراقدلو انهن توقا هلا تموصخ رظن هراناکس نالوا ناللس یا ۲
 . یدراردا ماق هنرامادعا

 یترتفو لالتخا هلهجو و ید كنوردنا هن رزوا ییواقش و ناصع كن وریب

 تمدخ تابوثم ارزو راسو ااپ نمار هقدلوا یتسویامو روتف بجوم كرانابکس
 ی هدهبهرامو هعفادم نالوعوقو هلا ناغط و یب لها و ناس یییهاشداپ تعاطاو

 لامعا نسح یهموقص رک اسع تدمرب كردبا نابز ءدروآ یه ورخا هلل زج روجا

 ندنش دلوا راکرد یرلقح هل وا راحود هروتفو ار راکم احنا هدهساا راشملس هدا ۱

 وص كنوباه یارس ایقسشا هورک هدلاح ینیدلوا دوقفم هربخذ هدنوباه نوردناو
 موجهس رزوا اقشا هلا وح ندن و اه یارس زسهراح ندن راکدتسا مده ی رالو

 . یداروک ندلاح همزال قوا

 ناکسكس ترد قرملوا رومام اغا نابلس یماغا قاع وا انوو برح ٩
 ولناقرب هدکدتیا موج هنیرزوا اقشاو جورخ ندنویاه باب هللا پوط هعطق تردو

 SS كرەلك هعوقو تافل رادقم ررب ندنف رط بونالشاب هر هب رام

 رب ندنرلجاو رایدتروکسو وربک یابقشا ناتا كنفتو پوط هنوباه یارس هلبا

 نر موج هنیرزوا یسهلشق رایج هج بولپ ریآ

 ااا یسهفرفرپ و رابدتا طرض ییهاشق كردا مادعا و لق ییابقشا یرافدلوب

 عمتح هدنفا رطا یسوق اشا قرتحم یمهفرف ر د هدلاح ا تلوص ههارا |

 تا هلا تدوع ندللو همشح قوعوص ا دهدنععط بورزوا ياقا نالوا

 ۰ یدلبا قاحتلا مج مش هدننادیم 0

 قرهلوا تشهدو فوخ ثروم هرلب رحیکب یسهناروسج تاکرح هلی وب كراناکسس
 هللا لوخد هرلهاخ یهدنلو ناود یژنک ا بوسهدا تا هرلابقم ندقحا

 . یدلشاهغل وا نا کیت ه راک م احنا قرهشال وط هد رلقاز وا ید یزار و ناهن نادری ۱

Ey 2 EET 



۳ ۰ ِ 

 4 ۳۵ اس

 یهدیلاوح لوا هاقوس یرغوط هب وق روخا ینمسقر بوغارب هدننادیم تا هرزوا

 ید جا یناکنتو ی كنانقشا ۱

 داغراو یدنا تکرح لوب ناوبد اهجوتم هنسوق اغا یسودنک ید هلبا هقرفرب ۱
 تخم راب رحیکب هدنرابضم كرلهناخ یهدنرزوا لوي نکل یدتیک ردق هترازاب

 ناهلس هلکمرک ءراهناخ یرایضعب ندراناکس هرزوا قماقارب هدورک یرلنا هلفلوا
 ندناوسن نالوا قلعتم هرلب رحیکی هدلاع ینیدلوا هدکلک فعض هنتوق هکدلورابا اغا |
 كلرهک ود غاي رانقو كردبا تخادنا كنفو هجئابط هنبرزوا زاهد راس

 مزب رالاظوب مناحهرب ) هللا دایرف هراپ رحکب هقش ندنرلکدر و قلنقشاش هحباخ

 زکه سیا قجههقیج هشاب زس رارویدیا ضرعت هزلامو ضرع بورک هزییرلهناخ
 یلعح ود ( هک ندن راقح نوح زب هد زکیدنا افتخا بولک هه روا یراب |

 هتدح و تریغ راب رح, هنیرزوا یرلما عیحشت هدنقایس هناعتسا وللوب هعضاومو ۱
 تباغ هلل رانا موم هناراک ادف هسرزوا راناکس نالوا شمع یخرازاب داغرا كرهلک |
 نوما ینا تدوع هباغا ناملس هداننا ییدنلوا عورش ههلاقمر هناز راوخ |
 كردا تعحر ET هرزوا هس رح هدعاق هلکلک ما ندن واه یارس ۱

 ۱۳ ۱ ۲ اعا تنه بوعلر هللا قرف کیا کید هدشنادم تآ
 ۰ رابدلک هزه اکشن

 نالک هسرارزواو ی راح هح ا ردو زوح وا هداناوب لوو

 لوا رلبدراتروق یرلنا كردا شیوروب ولتدشرب هنیرزوا اقشا رلناکس کەدنواه
 قبض لا كاومنانسا هسیا یلاوح لوا بوسا یسغوط نوک ولتدش كب 5

 یک هدنفارطاقی رح شنا قرهلوا لعتشم هلشق لاحرد ندنیدلوا یرارب ولماحدزاو |
 فرط کیا نیفلوا عنام هنموحم كن رط هليا تدش سک هدایز كبو تبار هتالاح
 . رلیدلوا عناق هنکح كف ندقازوا ید

 زور یا هوع رکنا لوه قل رح وبشا ندفرطر و زیتسو كنج ندف رطرب
 هدکعا وزرا ییدادتشاو دادزا رانلوا كجهدبا افطا یرح بولوا زیخاتسور |

 قارحا یتفارطا یو ناود لوفر بولوا لوو لوف حطاب یل رح ندن رافدل وا

 یتسلاوح هناخرتهمو هناخرتفد یلوقربو هدکمتک یرغوط هنناخ اشاب ناهلس كردبا |
TEE IS OCی  

 ( رکیدو )

 ۱ ۱ . قلوا هیطایتحا وق یندسقرب هلبا یسقت همسق چوا یرکسع اغا ناماس هسرزوا كنوب |

۱ 

9 iê 



 > ۳و ی

 قارحا یراوشراج و تالح کبد یهدنفارطا كنعماح دحا ناطاس یرللوق رکیدو

 داپ رف دنحیه ناسصو ناوسن و نارب نر هدرلهلم لوا ندنغ دل وا هدکغا

 ندا اغصا ی رلهلا و دای رف هدهسیا راشو ةا تانعو ددم كردبا ناغفو

 ندنف رط و رادجحز فرا هعاشا ندرلماطو نده رحنس ا هلتهح ی دل وا

 ۰ رلي دا هدقملوا را رقلإ راد م زاع هلت اصا اراضف كس رهناد نوشروق نالہ ۳

 تا راق یایشا یرقدل و ندف رط ر و هدقع ] كن هراناکس ندفرطر هسا اششا

 ا یرلکدردس کهن زازوک ی ندنرلجحا هدلاح یرافدل وا هدکعا امغل و

 ارتخا هسومانو ضرع كتهو ارادا كردما ماهتا ود رد رادف رب 5

 لق كنهبنس تنطاس ناکرا هرزوا یرا هننربد تداع یرلابروز یرحکی و هدکیلبا

 رازوس شحوم یک یسالجا كار یافعصم ناطاس قیاس راکردنوادخ و یساحاو

 . ناب دنا هدکملب روس

 راد هنمادعا تنفق ۲ یدشملوا مادعا قورت نلهحگ اهد ها ییطصم ناطاس

 ىلع ی هروم یرظان هب رو اشاب یضاقو اشاب نمار طقف قدمهلوا سرتسد هاللیصما

 كئماما لاي ی ودا شخل وا مادعا هل راتف رعم كد هعا ندنسایما ه رحمو یدنفا

 ۰ ردح ردنم ەدنسەح رات

 لاا ریلد دسع مان ی اک یجقلغابو اغا ناملس یساغا یعاحوا ناکس هدره راح ویو

 | فعص ها ینوق كەس تم وکح هل سح قلوا دهس ناکس زواحتم ندرو ا

 ماعت ا زونه الاغ ور یرکسع دندع ناک کن وح و سو 8

 E یرلقدنلو ترادع ندنارشت هماح همرد كس تردو یراتدلواشمامروگ |

 ناماسندنفپ دلوا یسهرم یراتراهمو تعاحش كن ست ۶ یرلتم واقم هنانقشا

 تشهد حا ه رانا یا هاتهف راظاس لرد کا 9 اک یحقلغای و اغا

 را هلفلوعوقو تافلت ردق كبشب ید هدنیفلاخم فرط طقف یدبا شلک
 ۰ ىدا راشل وا شال و م راچود ۱

 تعاحش رانا یرلکدتا زارا كراناکس یی كس تردوتش یودا قح هلو ۶

 ردشل وا تکا ا ینادمو

 | یردق كيب نوا هداوبمالسا اضعب ك رکسع ولمیلعت هڅدلوا هدنرصع لس ناطاس

 | لاحر ردهب اششا ا هور هوا د وح وم را ع محم ردقل وا هرک ون یدا رولو دوحوم "

 ER هروک هتقولوا قلوا دیش یسهدایز ندرو | كناکس كم ترد لصاحا

 هدابزكب اا كرل رحییکب هدرلهب راح و ل طو بولوا كعد تاعباض هحلخ هج هنس

 ب رطضم هداعلا قوق هاس وفر وف كملک هق ره هس راتعح ندنع دل وا ش مل کار



 هه ۳. عن

 ات iE مس

 . راپدلا هنسح زوک هللا باج هنسوق اغا یناملع رودص الاب

 هق وص ابا E هج ور اقشا او دو ندنرافدل وا كلاس هناغط و تواقش قیرطو

 نافط و ی راهظا ردق هے راج رد هغ | نوشروق هنوبامه یارس هدیوقح هس راهرانم

 ید ندنفرط ه رح نفس نولدح یرلترضح ناخ دوم ناطلس هدن راکدلبا

 التم شد یناق نوا هلکمنا سما یتسملت | پوط هنیرزوا ایقشا

 هدنلوب ناوبد الاب هجورب بوبالشاب هغ | پوط كردبا ناشن ینسوق اغا راکلکب
 ۱ ۱ ا ر ید ندرانک هداننا ی رلکدتا ہرا هل اقشا رائاکس
 یهدنراوج هلا راذک ینسوق اغا اضعب یرلهلک كراب وط هکر دندداوم بجعت نایاش

 لومناتسا هلکعا رادهنخر یتسهرانمرب كنعماح همناماس هلکر و راسخ لاصیا هزل ناخ

 ردكم دلو هللا هللا) هللا ضاحتا یفاصنا مشچ ندنازواجت یرلکدتبا كنابقشا یسلاها
 نایغطوینب لها ويد ( راقج هقاي یهشت | ینولقاح واو راقجهقس یملوبناتسا هللا پوط
 ۳۳ ۰ تافر را ضارتعا هرابوط نالتآ هللا كنیملسلا ماما هتنرزوا
 . رابدل وا ردیا تموصخ زاربا هب هینس

 هف رهت یراتعح قرهل وا تشهد بج وم هرلاغا یدرا و هنسوم اغا ك رلهلک هشام

 توشواصهارو هار وش كردا هن اهل ود یدلاق نم هناخبح یعوحو شه وط رو

 هدن رار راکبصعت راکفاران دبا حیجرت و ےدقتههیمالاسا تربغ یتربغ قاح وا نکیا شمتیک

 و ۷ راس هرزوا تیرو ناح هدنزوغوا یرلقاحوا یسهابو شمرتسوک تام

 رنا شمر و
 هسدق هظفاحم ینسهناخ ی ی نه هلکهر و تشهد هول روک دم قیرح طقف

 هب ا اداس هس او یدلغعاطامقشا تعم عیطلاب هلکمتک هنسهلحم وز تم رهع هات

 بوبلوا راکفا مه هلا ایقشا یرلاغا قاحوا هکایوک هلغلوا هشیدناو یوم

 ندنواهفرط و یراقدلوا ابقشا ءیدایا راتفرک ید كرانا یک لوتقم یاغا قحا

 ۳۳۲ اس یال را دعا داد ندرک هببارویروس نامرف هنره
 كمردنوک هواه یاربس یاماع رودص هرزوا كما تعافشو زای ینابطعتو

 . ریدر و رارف هرزوا

 صالخا رابع حیحصت هدب ورا روف نداشما سد ی رلهش هلا هلسو و حد رانا

 رازهو كردا در ناه ندن رلکدلب تنم هنسراتاح یمشود هتنطاس هراد نوجا

 | هفاطو كنقت نالبت | اجاح هدهار یاننا احرلاو فوخانیب هللا تقشمو تحز

 ( یرل وشرو را



 قامو ل اھم س

ESواضح  

 قجالم نالوا یسهاپ لیامور هدننمض لاح ناو یدلریو ما ہراک هرزوا كا

< ۷۲۷ = 

 هدنراقدلوالخاد هنوناهروضح و لصاوهنوباهیارس كره ندنس هرایرلنوشروق

 | یرلت رضح ناخ دوم ناطلس هدلاح یرلقدلوا مابق یاحرباب ید ماظع یارزو

 ناطاس كرهد ( یدبا تافو هدردار ) و باطخ هللا تافتلا هرابدتقا مهملاراشم

 ارزو یدلبا بارشا یشیدلوا تازا بالیس ءداتفا ندنافاکم ؛رطق كنافطصم
 تیزعت مسر یاها هلیساعد یهاشداپ تکوشو رمع ئاق ندنرلف رط املع رودصو

 دعب ایفرک ۱) هدقدنلوا ضرع یرلکدابا ثاشت هیافعتسا نماد كن ولقاح وا قرهللوا

 زار ولوا لا همهناهاش رغ ا ا تعاطا/هتح و مارا با ۳
 روضح رانوسراو ررلکد لباق یرلوفع ید هسرولوا نازوس لوماتسا نوت الاو

 :هنتف عفد یس هلح هلرامروس تدالح" راهظا ود ( ران وسر و یاوج هدراهف مقتنم

 تغارفندقع آ بوط هننرزوا یرامتا اعر هدتعافش ضررعم یتسماملنآ بوط نوجا

 . هتسوقاغا هدکلرپ هللا روخارعا كچ وکو یخیشیماح دحا ناطاس یدنفا اطع هداز

 ندنفررط رلنا هدنررلکدتیا غیابت هنیرلاغا قاحوا ییهنس دارا بوراو یداردنوک

 هن رزوایرادابقنا یاوعد یمادرفو یدلدنا دهعت هرزواقفلوا تبعح قی رفت ید

 راناکسقرهنلوا تعارف یخد ندکنجی هدنفرط نوباه یارس هرزوا قازای تج

 یبادختک لوفنالوا لکو یباعا یرچیکیو یدلروس هداعا هن واه یارس لخاد

 . یدلوا رومام هم رح یافطا ندو اه فرط اغا دم

 ندفرطره هذن صا یسافطا كه رح هللا قوس رلهمولط فرط فرط هنرزوا كنوب
 ردق هرات تقو یساد رف بول وا دضم ندشدلوا ولتدش راک زور هدهسدنلوا تربغ

 هلع ءاس یدنابط هرلنادیمو هنار و عساوو هراناخ رک راک لوق لوق قرهلوا دم

 برطضم هلا رارشا یدعت فوخ و ران تیارسلاحا یسلاها لومناتسا هک لوا

 ندنرلحا رلیدتلکی ییراهلحم هلا مدا زوب رح وا رشکیا كد هحاص قرهلوا رادیو

 یقرف و فعض كناقشا تعح یخد رانلوا غا قاحتلا هتاوغو ین لها تبع

 . رلیدتسا مایق ههظفاح سا هدکلرب هلا قاحتلا هنهو رک ضرع لها بولک كرهروک

 توسو ناکدو ناخو راچود ههشیدناو فوخ بوقاب هتتشتو قره و ولقاحوا

 هدلاح یرلقدلوا رادک او مالا یالتبم ندنغیدلوا ولع هلا نحو رحم به ناي رکی
 نایرک فرط فرط ید یرلابرقا راسو ردامو رد و یرالابعو دال وا كل رالوتقم

 یرحکی هحنسادوم ( هناسللاط ناسنالا س اذا ) بولک یرایضم و هدقلوا نالا و

 . رلیدبا هدکعا تنعلو بس هلا هظبلغ موتش هنناوغاو ناطیاض

 ۱ كن ههاع و E و مس ات فرط هبلغ دهاشیوک هننشراهح و مالک لصاح



Eهآ رلهش وشراف هدزب هاسر راک )و راد دل ا تک نع هج نادسم هرز وا  

 هتنادم تا یراللوا داسف دعتسم كر هردتا ادن رالالد ود ( هدزب هاحم وط ۱

 رب شراق رب هنمشد كتل ود یالکو و یعولعم كەل ی راکرلک هدا رارف ها امغب ۱

۱ 
 رانا هلکما ددهت یراودنک اقشا ود ز قارحا یزد ؟ هاشق ز کا 1 زا

۰ ۱ 

 و

e ۳۸ B~ 

 هدلاحر کشم كى ولفاحوا هاتهجو یدنود ههنس تطاس باح یهجوت و لس

 ییرح رایج هح زونه نکل یدسوس هدایز كب هماع تلود ناهاوخ رخو یدنل و

 . ید ولع ۳۳۹ داف و هنتف نا نا

 اشا ىلع قداس نادوف رحسلایع 2 هنشع یمادرف كم ود ص مول: کو

 هلس رق ر تنبط در نالوا فو رعم و ددم ول هر داق اقشالانب بولوا ندنناقاعتم

 ندنشتآ كنفو بوط كمدیا روشو رش یاوس زکرو روبع هنفررط اشاپ مساق

 ا رک ناف .دنرافرط رادکساو یا زاغوبو هطلغو هناسرت هدنوک روا

 یتم هنت رهش نالوا میاش هدنواقش قیرط لصالایف كن | دابتعا ین تارشح نالوا

 هتظفحتسم بودا تع نع هلق رط هناسرت ادا دک دّسا داشحاو عاعجا 4 اب نامه ظ٦ هه رد هد لک اس ر ادا هدد .دسا داخ محا هنشاب ن

 یە رمم نافس نالوا طوب ص هدناعل و یهاسر ندنعدل وا هدایز اقشا ته هاتسسا

 دتک هب هنا وط ه رکصن دک دنا طض

 یرادقهر و هدادنح رس هلساس نواه ر رعس یر کا كار ۳ یه صعو ب وط

 هدهناحش وط ندنراقدنل وب هد واھ یارس هاب رکسع دی اح ناکس اب حوت ران وک وب

 کا هدهسل | اب دّتس ا قماح ینس وف ها وط لوا بولاق E زا كب

 رلددّسا هلا سم باب ےتف یحد

 | قاب ها وط هاهح و وب اقشا نکا شمأمقىح هنادىم یر راد اغ رگ ی کک ردو هتفوو

ELلن أغ زف یه عو یجب وط هر  eتداعهلب | راصا هنف رط  

 NE کیا هد ود را رل دیاص هر واکیرلهعلق الکور) هد ۵ رص ی رلکدلب,ا توعد

 بواب هد رافاقر اتلع ود ( یدلل وا سا اناسل نوجا زمعا تعحرو تعارف
OT, CV تا OTO E O 

 ناسر ندهاشداب بضعو ناشیرب نده خلا حو رشم لاونمرپ ندن راقدرغاح

 ۰ رلیدالشاب هعمح هلتع نع هننادیم تا جوف جوف كرهنلتراسج ابقشا نالوا
 فف زف

 ینواه یودرا ناه ب ومنا تاش هدنسوشراق نمشد رخؤمو مدقم رلزسراع

 ی راسع ودنک کا ورح كرانلوا یروعشو رکف ردق هرذ ینجهیمهاص

 كوس یرلعا ناته هتلود ناکرا هلا هنانونحم تاه و هل و نوجا كعروا

 2 رلراوقمو روطوب ندفیدلوآ هلاقم یاراب هدتک قحا بولوا قلزتتابح
 كتموکح یدوس ناصع هک هراح ه ۰ یدا هدکعا زهتسا بوقاب ندقازوا-القع

 یز



a ۳۵۹ p= 

 هل تلود یدرامش رلاروز یدلاق هناغطو ین لها نادم ۰ یدلوا نااع ینعض

 . یدرشاش ینغجها

 | عالطالا یدل هتیفک یدنفا یلع یلهروم یرظان هب رحم هلبا اشاپ یضاقو اشاپ نمار
 ندنواه یارس ناه هنا ناعذاو كرد ینفجهلوا یسهذناف كرارصاو تا داف ۱

 اکار هست هتیفنن ےغلرف یک رزق تفر نالوا طور رم کو
 هنکیدتا روهظ هب وق عناوم هفمقیج هبهرق هد هسیا رایدتبا رارف هنفرط رادکسا ۱

 یغوط هند سع ص بول راطفا هب همر ددکح ر هلماقاعتمو یاو ردق للا زو ینم

 هملطق رب نالوا رومام هن راقت ندنفررط اقشا نکل 2 را دلاوا راف یا

 هرق ندا لب رهمالک ین ین هر تولک قرهشالفاب ندهقرا یسهنفس قیرب

 اتو م ران وا زوم هنقعت ندن رلکدتسا رارف قرهقح ههرف توشاس هس ون افتسایا

 رابدل.ا تدوع

 | قردلوا تهتم روکو وغو نالوا اهم نوا اش ما هد نا یا

 ردق نوک کیا هرابحارا نیغزق یزوک ناشالوط یک هناورپ هدفارطا شتآ

 . یرهحبلک شوک ونوتلا هلفعوط زوب هیافطنا هغ دلوا ه دانو منام
 |. هدقدنلواحتف یدلوا ادیوه وبق رویترب هاکان نکردنا رفح یرلرب نوجما قمارا

 رک راک ر هلغملوا حتف یخدوا بولوا یهاط وق رومت رب هوا هن هدنسورليا

 رادماعیر یدنلو هزانج چوا هدن راکدرک هنسورجما یدقح نزح

 ید راشلوا توف بولاکوب هک ىدا یساغا مرح رک ذلا فلاس هلبا داق شاب

 | یرلنا رایحارا بولوا رله ودنحو را هسک ولم هللا یهاوج و نوتلا هدنرانای
 هلس رقت رب یسهحک نوخش ) بودرکس هنسوق اغا هرکصندک دتا امغیو بصغ
 ( رلد دل وب شاف بولاکو هاشادق را زه یا اشاب رادقارمب یرلکدد یدّتسا زارف

 بوتاقهنکوا یترلاغا راطق ناه راکدای قجهلوا یساغا یرحیکی رایدتا هدژم وید
 یتس هزاسنج كرادملع هرکصندکدتا هتناعم یرل هزانجو راک اح یسومق اشاب
 ید ه دعل هلا ر هدنادنم هلاح ىلع نوکحوا تورو هنادم تا كره روس

 0 ردرلشع | املا هنحا قدنخ ر هدنحراخ هاو

 یرحیکی هلفلوا دادتسشا رکولع ندیکی داسفو هق شتآ هرزوا حورشم هجو
 بواب هلصو رب یواح یبرامسا كناود ضمب ندتلود لاحرو ارزو یرااب روز
 ندک دسا اعدا نب رامادعاو لتق كردا ماهتا هلا دصق ءوس هدنقح یرلقاحوا

 ماظن رخّومو مدقم یدنفا دعسا هداز ا لاڪ نانلوب مالسالا خسش هقشا

 هسلحم هرزوا قفلوا اصقتساو لا وس یبس ندشدلوا شر و یوتف هددح



 مگ ۰ ۷

 . Eاح 2 اقحتسالا ) املع رودص نالو هد ساخ هدن راکدشا فلکتو باط ین ۳

 س 8 اا “هل ماعم ر هلو هدنفح تافسلا لبلح تادر شل وا مالاس الا خسش

 كاجلاچ نمهلجردارغ تمیرشتمرح كاهتنا بجوتسمو املع ناش هصیق بجوم
 ( ردقو زلاتحا كا تقفاوم هراومه ا راکو هشدلوا كاله ضرعم ٌءداتفاو

 ورا ءرادا) هقغب ندنآ ۰ رلندروع راو ندهعاد و یرابروز هلا تاب ود

 شاشتغا ثروم «هکلم ل اصم ینادقف كرانا ردتلود لاحر ٌءدهع لوح تطاس

 دوهع ماکحاو فراع یتلود رارسا یاام یدنفا بلاغ هاجزا رولوا یاشیر و

 كنایالاکمهسورنالواتسد رد بولواتاذر فقاو ههللودهلاکملوصاو هطورشو

 ءهلدایک ( ردنقادصیاوعد«ینامكا احاینسهاجهدنروصوب روبهنلوا ارج اهلبتف رعم

 هرایدراتروقیخدیتاوذ هانکس چاقر رکیدربار هلکناو ی یدنفابلا هلبادارباهعنقم

 | هدایز هدنرلهلاطم هللا راکنا یرارارف كناشاب یضاق هلبا اشاب نمار رلابروز هدعب

 | هدشرب رک ذلافلاس ندا تدوع هلسقعت ینامهبلا راشم هداننا یراکدلبا رارصا

 کد ناس ی راکدلا بقعل لصن ین امهیلا راشم بولک هسلجم یر ندرلنال وب

 ۱ یراودنک راالوا هد رق هدهسلا شمامهاشس هانهح یرافدل وا شمقح هل هرقو ۱

 | دد ا و OS ها اما اب ردو هب یدمش ندنرلودل وا سعا هطاحا |

 ) [ یزب بویعاسا هتیرارارف a هلکعا ریشہ هنایرحیکب
 ۱ ۱ یراعد اا وط كلو راشعاق هکیدسا ققح هتشا زکیدرو هدوهس

 رای دتسا توس تونا وا ندن رلکدل وس رلار وز

 ۱ E ا كتا ا تاثحام ندا نایرج هرزوا كنو |

 قفل وا تاعر ۳ رلفاح وا مدق ها اعفر یعاحوا ناکسو قمل وا ۱ رجلا یرلازح تفو

 یسهجیک هعج هی و هرزوا كما تعاطا دنس قیعو تيعح قیرهت هلیطرش
 ۱ لاعنامرف نوجا فرو ذخا ككرلب رارفو یدلرب و رارق هدنرلهدار یتلا تعاس |

 ۰ یدلروس رادصا

 یارس نیلحابص ینوک همج یسادرف نکیشلریو تیاهن هکناص هلرتف هلتروصوب |
 داشک یتسوق قلت وا هلذارا مماط رب داسفو هنتف باختا ضمب ندنرایجتاتسوب نوباه |

 زکرلنمشد مزب امدقم اطا یرحیکی هدهسیدنلوا مادعا یزارب ندراناکس هلکما
 ردزعاحاو یرهشهمز یک | كراناکس ردمتاقلعتم كرانا هلیارلاشاب یضاقو مار |

eیراودل وا شمر و ه رز وا قلوا هساس د عو را ول ردق وب نمارحام هل رلن |  

 Es E اا یراقدل وب یا راض زل هطروا یم هناما دوهع |

 طف a هارو هاروش دیس هش رلیدتا نامهم هس نوفا |
۱ 
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 . راب دل وا فلت هد | ردع فس بوشود هلااقشا ی راضعب ندنراشازو هلب راشاکس

 یاب یە ع یحاق ر نداششا نک ردنا تد وع هب هناحش وط راح وط هدانا لواو

 هلا ریشش بوراو هترارزوا هلي اق هتفح ترد ی دوا هلغغا نوشروف هاغا هللادسع ح

 هزکد نک ردا هرحاشمو هعراصم هاب را رکید هد ا شم رای ینشاب كانحاق 4

 ۰ یدلوا قرع بوشود
 هناهاش رکاسع هدیل و امدقم یلغوا دحا یحاح نالوا یب یلو ندنرلنادناخ یلوطانا

 یس هنغندلوا شملنا تم ههمهم تاصوصخ شه هناخ هتسحو هلشفو یسر |

 ندرلقحهل وا مادختسا هدهبنس تطاس ماهموالنم واحد هک دوو شل روس هح وت

 هلا یوم هدن راقدنل واهداعا هت راتکلام زانادناخ و ناىعا هحع دقم هلیسح قلوا یر

 ۱ هدنح|كفانصایک یحهلزوک و یشاو وانم هدل وساتسا ىدا شملنوقىلا هدنداعس رد

 تمدخ ههملبم رکاسع ههنا چوم یاغا بولوا صاخشا قوح ت ندنسلاعا
 ناما یک ییدشود هني رللا هدنساننا ترتفوب ندنراقدل وا نمشد یالوط ندنسهقاس

 . رایدلیا مادعا بوسر و نامزو

 موج هتنرزوا یسهلشق هبمیلس هغاب هثف ک هدنسهق رادکسا ینوک هح روکذم هنن

 غ یطصم دوانرا یشاکس نالوا روما اح | ناک راذقم رز 1

 هدهسلا شہلا مادعاو فالتا ییابقشا قوح كب و ماف ههعفادم هللا كنه و بوط

 داناو بوک قلناشی رب هراناکس هب راغآ اقلا شا هبهلشق هرز وا یراتداع ایقشا
 هرکصندک دنا قارحا یول امقشا لھ ور ۰. ردشلوا دنهش ید یتاکس دوانرا

 هستم ( راس هدشاپ هرص نا كورن ]و ی راهاخ دن رم و
 هراحا كناشاب یضاق ۰ رابدلبا قارحاو تراغ یرلهاخ یلاها نانلو هدنراراوج

 ۰ رلیدقاب ید ینا بویغاق هنیرلکدتیا امغب یعانوق ینیدلوا نک اس هلا
 هدنس هدهع كنس رامش بولوا یعانوق اشا لیعاسا قوتم قسا ردص هسا قان وقت

 یضاق یرایرحیکی هدنرود میلس ناطاس هرزوا ینیدلوا مولعم اشاپ لیعامسا ینا

 ا اشا یضاق هدنن رادص كناشاب ادملع ةدم ءدمنتول وا کا كب رک + ۲

 كناشاب لیعامسا یدبشمللا تماقا هاب راحبتسا ینغان وق كنا هدقدنل وا باج هنداعسرد
 . ۰ رایدتیا تراسخ مظع هنماتیا هليا قارحا یغغانوق هرک و.رلابروز یدلوا ےک

 موخ هنف رط یلتفح دن ول ید ناصع تارا نا و هدنسلاوح هناشوطو هطاع

 نکا راشم ا تدوع بوسهناتط هنشنآ كراناکس نالوا دوجوم هدن رکدتسا
 یرلهربخذ نوسلوا كلنوك جاقرب هقش ندقدل وا یراهاخسح یفاک رادقم كرلناکس



 و دن

g~هو 2۲  

 ی راودل وا شملعاط هارو هاروش نوجا يرادت كج هم یژکا هانهح یی دل وب ۱

 ینک اکدو توس یهدنفارطاو یراهلشق هلا وغ رارکت كردنا قیقحت هبغاب هثف |

 تراغ ییابشا یرلقدلوب هحنراو هسراهجارفو هکراک كناوسن کهدراهناخو و نازوس |

 ۰ را دلا نالاب و ۱

 یترلمادعا كنانرق ضعب یک اغا رادحاس هدنوباه ٌههجاوم بوکیرب ایقشا قاطرب

 ۳ تناساتض با یماغا یرحکی یرافدلوا كنجهدیا فیلکتو باط |
 یاشابیضاقواشاب نهار رسرروط راشادل وب ) هوا ندن و اهفب رشت هدقدلوا

 ۳ ها ر نانا را شم روک بوتوط هدنقرط :یرولتس هلب ناقاط |
 نداروا هاشاط هموقم یابقشا هل راغا اد ود ( زسهروا هراقزاق نانلرضاح

 ۳۳ ط هتنادنم تا هاتعرسم یک تا شعای یابطو رایدتنا تک رخ

 «یدنلوا ارحا هحزسهد رع یمسر لماس کیدا رب د رب هنالاقاع راز نشد

 یرجیکی هدف رش عماح نوک لوا یغد ینوباه رهم نانلوب هدننای اشاپ رادملع
 ۰ یدلبا میستو میدقت هتطاس فرط یساغا

 .یدنل وا نفد هنسه رب كموح ص

 راشعا تتوتب هدنواه یارس ور ندنوک چاقرب اشاپ ماقمعاق هللا مالسالاخیش

 بوقبج ندنسوق همشج قوفص یدنفا مالسالاخیش یسهحک ماریب وبشا یدبا

 یمالسالا خیش دیدج ماظن كردبا تبحاصم هل رب رب ابقشا ضعب نکردبا تدوع

 داش هدقدلوا یراعومسم كماظع رودص یراکدلیوس رازوس احان هیربعت |
 هسرزوا كلوب بودناشالت ود رلهیا امان ههلماعمر قجهنوقوط هیاماع سومان |

 ۰ ردرشعا ماللعاو ضرع

 ناح دنا اع یرارد یسهزانج كنافطصم ناطلس موحم هرکص ندنزامن هع

 هرزواهلعتل ود سرد نیا ه دن وب اه یارس هلغل وا رطفدمع یسادرف كم وقص مول

 رابخا هلاحرو املع تشک ٢ نا ر رقم احا كتسلاع ر نواه هدناعم ۱

 هدر ناوید تولک هن واه یارس رحسلالع هرزوا یلوصا كتقولوا هاغم وا

 یرلترضح ناخ دوم ناطاس هرکصادقدنلوا كيرب مسر یارجا هلبا عاجا

 ( ناطاس )

 ۱ یادا یرلت رضح ناخ و ناطلس ینوک هع نالوا هف رع مو ییعل هدم ود ص ۶ ۱

 تا ات از ا سن و رم و



 بس ربع

  SYEDLASS HONOURSو ۱۳

) 

 هن وام آرد دال ید.ع ا تع نع هنه رش عماح ناخ دحا ناطاس

 ۰ نادرو تدوع
 یسوق رابحیک ی نوجا طاضم تیر كدهحنلوا انب یلاع باب نالوا قرتحم

 یفصا باب اتقوم یان وق كناغا فسوب یسادختک ناطاس هدلاو قسا نتاک هدنسوشراق

 رادّسا هنمظنتو فظن هددیع موب وشا ناه ولو رارق هرزوا قفل وا ذاحا

 یدلبا لق هار وا اشاب ماقمعاق هلا مالقا ضعب یسادرف قرهلوا

 یادختک یدنفادشر یطصم یل واج نالوا فورعم ود انخنک هشت نر

 . یدل وا لاعردص

 بر
 نںسح یجاح ا طس و ندب را ر قحسور اشاب راع هلاراشم موجب

 دانا ی رفس هس ور نالک هروهط هدساخ ییعصم رود ۰ ردیلعوا كد اد مان

 ترهش ود رادملع هلغل وا رادقاریب نکا ر رفس هلا یسهروآ ثاک ولب یا قرف

 راس و ناح هس ع وا شادلو و یس و رداق هنلاعا رکسعو محرم تاغو یدشلو

 یدشل وا رطاما یع م هدبسه را را رحیگب و ی سالان هاغل وا تادر

 امه يخرب بودا ناماسو تورت سک هساطعاو ذخا ناوبح و هاتعارزو

 كردا ادم رادتفا هده ص قحهس هرووق شاد هب ودنک راناعاو راکمدخو |

 ۰ یدىشلک هنلاح و روط اب هرد هود و

 ۱ لعامسا یلغوا یلکنسرت ینابعا قحسور هنا مذا یخ هدنسهتتف یلغوا ناساب

 .یدلوا ینابعا دارغ زارهو یدلوب رابتعا هدایز ك هدنناب هلکشا تنواعم

 یمهبنر قاسشاب یس وف هتمذآ چاق ر 1 هدقدل| یاب روخایم لوس اغا تعا

 قلىشاب یوو هنس هدهع هلغلوا رادماع یحد یس رب ندرلن 1 بودا اعدتسا

 ۰ یدلروسب هیجوت یسهبنر
 لععامما مظعا ر ی رح هساح هردآ هل 0 د دح ماظن كناشاب یضاق

 | نریود غاط ینابعا هنردا قر هلوا هنهلع ددج ماظن هني رزوا ید رح كناشاب

 | رادملع هدفدنل وا هک قوس هقرط هردا ندقرط اغا لععاسا "دنا هناعوا

 هلرکسع كيحوا یاغا دحا یسادختک نالوا یو واد کو
 حله طب ۳5 هنهبلع اشأاب یخاق

 ودنک لتاق ۰ یدنلوا مادعا بولب روا 0١ نوشروق اغا لعاسا هداشنا لوا

 | ک اغا رکا هتسودنک ندتطلس فرط بواوا اغآ ناملس یی ونرط ندنرایشاک واب |

 ۱ ید وا ,هاغلروس دعو ود نیسرولوا اعا قحسور A 3 كه سا رر دلوا ۱
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 نسح یس هحوز هدلاح ینیدلوا ندنعابنا صاوخ كنسودنک یناق كناغا لععاسا

 ندنفبدلوا مدا رب جانم هرابنز تیاغ هسا اغا لبعامسا بولوا فورعم هللا لاجو

 ودنک هموقص هدک دشود هنس هبعاد كما تاقالم هلا باج یهموق قلارارب
 د ین نوا شما مادعا یتسیدنقا هجا ج یخو وا هلکمعا لاح ناس هنج وز

 لا وما ثاناف وتم یاس ید وا ا رارف ه رز وا قلوا عبطم اک | یسهلج 4ا

 تقو زاو یدلبا بطن سالح هلبساطعا راتعلخ و رلبده هران | ندنساصحال
 نایرح یدوف هدف رطه كاللا مورو یدلوترهش هدایز ندنفاس هد رط

 . یدل وا ردىا

 موزا نالب روک هدنرفس هسور نالوا داشک هدنرخاوا كن رصع ماس ناطاس

 . قرهللوا عانقا هرزوا كعالوبق یترازو هلا هناراکشزاون تالماعم ینم هترورضو

 BE یدلروم هج وت E یسلاپ ه وط هلترازو هر هنس هدهع

 | كرلپ رحیکب و هنفلناشپ ر كنوباه ی ودرا نکیآ بصعتم هدنراکفا كالب رک لصالایف

 ۱ ۳ ه یاس نالو یدک زاو ندراکفا لوا توقا هتغا بساظتنا

 ناخ میلس ناطاسو یرلک هلوبناتسا هلیلما كمما ور مات ی ها

 یتلود روما هلا سالحا یترات رضحناخ دوم ناطاسهلغما غوا هاضف یرلت مضح

 . یدللا ثبشت هلا تىما هداعلا قوف همظنت ًاددح

 قلود كزدا عاحرا هنهل عضوام یل رطیه هلا رظن رصح هسهالا سن هک وبلاح

 عفانم كرلهسمک قوچ كى كما حالصا "ةعفد یتس هبعش یه كلاصمو ظنت ندیکی

 . یدلاغوح یسامصعخ رسمح یقح ندنغحه وفوط هنس هاذ

 بلجو كمهنم هافصو قود هسیا تلود لاحر ناو هدنماقم یسادختک لقع

 راب دن رشاش توروشود هنلاع هحنلک ا یخد ین 171 قرهلوا كلاس هلو هسناد تعفنم

 ۳۳۱۱ رک هه رب رک نالوا تصرف کک اواو هدنلنغ لهجو
 دادما ندف رطرب هد هسا شمروط بونابط هحبلبخ هدلاح یت دلوا رواپ و زایی

 رار هلران | بویلشت | یهناخبج هرزوا كماشود هللا اقشا اح هلتهج ینیدغلوا
 ۰ یدل وا .فلت

 هلهحوو ندنع دلوا تاذ ر یلاع كب یتهو ولرخ یت هدنقح یتامو تلود

 ینکیا هما دیدح نت صوصخلا ىلع رونلوا ا هن دل وا هدز تک الف

 دم

 " ا كراوجو فارطاو یناقلعتمو عانا هدقدنلوا مادعا اغا لیعامسا هسا لاح هنره

 باخا هنر كن یرادملع كردبا هرواشمهلبا عاجا هدقحسور یناععاو فارشا

۴ 

 ٍ هجیلب امور نکل ۰ رد ورم ینیداوا شملبا مادعا ییاغا لیعامسا هلفغلا لع هجیک رب
۱ 
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 | ردمضع ا 4 یساحاو اغلا كل هملعم رک اسع ییدارا بالر قر هلوا هعفد فد

  ۶ 4روم هلوا ریا کرک ریدنو یار هغدلوا دعاسم یفلا رد

 6 تسلط دم

۰ 
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 ET هبلع هللا حر

 هدنداعسرد نودا دلوت یعودح ر ہدنمان كم راکس ند اش رفتسم هد راح رب

 . ردشلوا نيشنل تسو هدیدم تدم هدا اک و اس هنش راهح

 * عیاقو ضعب رکیدو بصن و لع ٭

 نکو و تک الع اعا را دخ «یدنفا 8 مالالا خيش الاب هج ور

 هن رزوا اعدتساو راطخا نالوا عفاو ندنف رط املعر ودص هلتهح یراقدل وا یلاخ

 هلا دبع هداز یرد نالو فارشالا تش هنب رب هبا لزع ینوک یحنج وا كلاوش
 هنسهدهع اشاب شم ماقمعاق ی دنرادص هد هرص ید آوا صن مالاسالا خ خیش یدنفا

 تماقا هدنسهراحلحاس هحیلک اق زور دنح یدنفا دعساو یدلروم هبجوت

 یداردنوک هباسنغم نالوا ینلهرا هدیف تروص ابقشالانع انوص هرکصندک دشا

 ندنرل هفیلخ هناسرت هدکد تبا طض یهناسرتالاب هج و ر ابقشا ةد رک رس مان نی

 ىلع دیس قباس نادومف نالوا مقم افنم هد هسور بولوا یسدنفا هلا لاسرا یر

 وک هفرعو تک رح ندنر لع سما الب یخد راکردای لوا هدک دنا توعد ۳

 ابا یبهرک اذلا دعب هلرلاب روز بولک هنسوق اغا یرغوط هللا تاصاوم هتداسرد

 هب هن ان ون ی یک كم د وعق ه ینادوش ماقم دوح دوخ هللا ر وص هبه اسر

 ارد ینوکی نچ وا كلاوش وبشا هاب رلاعدتسا نالوا هدنمکح اعدا كنولقاحواو ارتجا

 تلغن نت - لصالایف اشاب لع دیس وشا یدلبا البتسا ییدنسم یفلنادوق

 یرلماد برغ رتازج هدنیاش مایا هروک هنفیدنلوا رب رحت هدرا هداز ناش بودا

 هدنزوب عروو دهز هدلاح TT ناشخ و ظنلغ شمروک هم ر هعاد هدن رللا

 كس یدا فورعم ود یزوس یغوطو نوت یناعاو ند ماوعلا ناب هلک مه روک

 قلنادوق قرداوا هدنتیعم اش اپ نیسح یلد رک برد نادوق هدنحرات شب زویکیا

 هل راس اد ا چافر ی هدنتسم نواه یامت ود E E هلغاحنس

 هنس هبعاد قل وا اشاب نادوق هد بور وک شيا رب هنشاب ودنکك ردا تروشم هجولزیک

 قرهلوا فلاخ هنتاملعت فداصتلا یدل هنسامت ود هیسور هدنک وا ینروارالک هلکمشود

 هر هل ورم کردک هک نا رف تول را ند د ا



 هدنان الا مامر ندنف رط نمشد هدک دا ترشابم هغم ر واص هر والاب هش ات ود نمشد

 هجیابخ هنویاه یاشود یتکرح ویو شفل هدز هجیاخ رایگ ی هدنتيعم بویب
 زی رب یالوط ندنسهنارس دوخ تاکرحوب ءداح ینداوا شریو قلا ا
 ا ب رحوالنمو ید هع ادوف ا ناسح و | رخّوم 9 :دمرو 2۱ تاکرح وللتموب ید هدشلنادوق كناشاب نیسح لوک [رخ وم ندنکبدمروک

 هداعتسلا راد نکشفلوا سح هدولرابنا چوا هعفدرب مادعالا لجال هلبیسح یتآرج
 . یدلت روق هلسحصت كناغا لالب یس اغا

 ین هنوز رط و اغلاو عفر ینانادوق هلغل وا قاقشو درم لئام بویلوا هبنتم هنب نکل

 ىسەسر قلشا یوق هنس هدهع قر هنلوا قالطا هرکص تدمر و یدنلوا الجاو

 هلحاوس یقاخ لومناتسا هد ولک هنهاکشس لوماتسا یسامتود زیلکنا یدنلق هج وت

 لیدنقسا نوجا یلیصح كعلاشاب نادومق یتیدلوا یئکترسح ورنده وا هدک رکود

 قرح بوروا یامتود وش بوراو هدرل هسر و یک چ اقرب هدنحا سان ماوع كردا

 لدنتمس EES بول وس رازوس هب ايماق هدنزرط همان دن ول وال و مسا قرغاب

 ك ىلع دیس تا جد ر هنر سس امحا وصر ندنس 4مشح هن اش وط و

 تا
 ود رد 42 شا شا اما ردا رسا ىس هل ESLE هن رز وا كرلىم وس

 رازوس قج هل وا نواه رطاخ حار شنا بج وم هلثحم ندقلرداهب ی داک | هدک دتبا تافتلا

 ید یتانادوق ارد هلترازو ٌهبتر اقاعتم بولبرب و یک هعطق یم رکی هنتیعم هلکمل وس

 مزنام یسقرت ینمم هغی دلوا همش ندقلن اصروق قحا یدلروم هجوت هنس هدهع

 و یشاب یروما هباتسرت هبا فارحا ندنکلسم دیذج ماظن نالوا

 حودم هدنرل دّنع نارکفالخ طّف و حودقم هد هناهاش دز ندنکیدتا لس ههرادا

 هناراسخ لبخ یتواه یاغتود قر هلوا مزهنم هبراحما یدل هلسامتود هسور

 مادعا هللا ماهنا یه رح یاها ضع نوجما قمردصاب یحوص Es یدناغوا |

 ۳۱۱۱ ۱۱ ر الع یاد که ربا اعا رادملع اخ وم یدشا |
 لالتخا نامز یدک هنماقم قلنادوق دوخ دوخ بولک هلبتوعد كرلابروز هرکو ب

 هد هسا دلوا روحهر رنو قیدصت ید یرلت مضح ناخ دوم ناطاس هابسح قمل وا

 . یدنا سط صا یس ا نک و ظغ راضا هدنقح

 فورعم هلا یلشکت ره كددج سرت اغا رادقوح هلا كب دم یراپرهش رادحلس

 یجندرد كلاوش زس هراچ هلسسح قملوا یراتموصخ كرلابروز هدنراقح ندن راقدلوا |

 رادحلس اغانیما یم ادختکر الک بونلوا ین هسیربق هللا جارخا ندنوبامه ةرتاد ینوک |

 توراو هسزاغوت ا هلا اعود هفرقر هدن رصع ییعصم ناطاس هدع یدشل وا

 ) یراب رهش 2



eسگ ۷  

 غا فراع جااو ی” ۵ رالک اغا نا یشاب ی هوهفو ی را رهش ۱

 ۰ را دل وا یثا یس هوهت

 7 یحنشب كلاوش ین رش بصنم فارشا تباق نالوا لحنم هلسس تخیشم لدس

 نیدباعلا نز دیسلا یدح هداز یلح یسضاق رادکسا اساس ندنرلول هاب هم رکم کم

 ۰ یداروم هجون « ید
 هدلاوش لئاوا هنس ره هدر رصع لوا هرز وا یی دل وا هیلعت ود باد

 هدقیچا و رولیدیا لیدبنو لزعیمیکو اقنا یمیک كنبرومام قرهلل وا ارجا تاهیجوت
 هل سح هعفا و تالدس همس ول یدا رولب ر و هبطع رادقم رو ندناف وقوم ه رثن الاق

 هنس رم یدل هنل وا ارحا ی كلاوش تاهنو یدک تای زور دنح

 ین هنفیدلوا هرات ةدناف هدکعا رب رتو جرد هلماع یاهیجوت نالوا ارجا

 هنناهبجوت كرل هنس لاسو هومر قحا ردشغلوا رظن فرص ندنا هد رمګ رات
 قلرا یتروصر كن رفد تاهج وت نانلوا ارحا هنسو هرزوا قلوا هلع ساقم

 . رونلوا هوالع هلقر )٤( هداتک لیذ یتا هجور هلک لز وک سانم

 اشاپ نمار هرکصت دک دتبا رارف ندلوبناتسا یساقفر لبا اشاپ نمار حورمشم لاونمرپ

 لعو اشاب یضاق بوراو هنکلتفح كناطلس یارک میلس هدطاتچ كب دم هجا هلا

 تاغ اشا یضاقو شما افتخا هدلعر هدنداعسرد یدنفا ىلع هلبا تدوع یدنفا

 راسو هدتادم تا بوشالوط لوماتسا ا کت نده اا
 هللا راذک هرادکسا ه رکصن دکد تا عاساو اشاع یلاوقاو لاوحا ی هدر تعج

 ۳ یدا شت فرط هسالاع ۱
e شاردنوک «سیلع اوا هفرطره نوجما یرافلوا تفرکو ذخا ًاتیمای اح طقف 
 اح یئا ی وف یماستم هکت نالوا ندنرامدآ كناشاب یضاق لصالاف ینم هنغیدلوا

 بوئوظ ناتشا نداق یک ییدراو هل لاوس لوا هما ات
 كنلاح هجرت هدماقمو ندنشبدلوا شملبا لاسرا هتداعسرد یعوطقمرس هلا مادعا |

 رر بسانم ینا

 هدار یراقنم موح ص قسا مالسالا خسش اشاب نجرلادبع یضاق هبلاراشم م وح ص

 . رددنناحا هبماع قیرطو ردسودخح كندنفا دم ندبلاومو ندندافحا

 یدنفا ىلع یرلم نانلو یردم یواه ندعم یساضق رقزوب نکا E هب رصف

 انش یساشاو لاوما هلا مادعا دک اردغو ماق لا
 ی رافدلوا شمالا ابهو كته یتسومات هلا طاست هنضرع كنس ر ندنسراوحو

 تین وذام هنسودنک ءرزواقلآ ینماقتنا كنمعو افعتسا ندنتبابن هب مصیق كحدبا عاتسا
1 
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 دودح 2 هلساصق رقز و و تر نده رصق ها ا ندسلاع قاب یسلروس اطعا

 ثکم هداروا زور دنح | راظتنا هب هملاع هدارا توراو هنساصق ی رهش یدیس نالوا

 ردق كم یا هحنسح وم هبللع تصحخ ز نالوا دراو ندداعسرد افاعتم و تماقاو

 0 بوت وط ی رالتاق كندتفا ىلع لردا تم نع هنساصف رقزو هلا ارادن رکسع

 هر ا هنسه دهع هلغل وا لوقم ه دهبلس یاب درب یتمدح هدک دنا اهناو ض مع

 هجو ینافرصتم یرلقاحنس ليا جاو هسالعو یاما رو دم ندعم ینآریم رم

 ۳ لاو هنوق ها ترازو هنا هنر هنسهدهع هرکص یا ىلا ش و شلروس

 هلا یناربم ربم بتر یخد هکب هللادع یلغوا نانلوب هدنشاپ چوا نوا بونلوا ناسحا

 هبلاراشم طقف یداشلدا هبح و یرلقاحنس ى رەب هسالع و یناما روت دل لدعم

 ندنرلهس رو ا كن ه رضم صاخشا ضعم نا | تانهدهمنوق مدقم ندنشامهب رصف

 یسامعخ ینم هنکوداشعارق یتموصخ كن رلضعب ندهدلب ناکراو هوجو ییالوط

 یشک كي چاقرب ندنسیحاونو هینوق یک یرلکدتشبا یتیداوا یسلاو هینوق كنا
 كن ودنک راشعا لیکشت هینابصع تیهرب هرزوا قماعوق ههبنوق یتسودنک هلبا عج

 قوحر هر هدوهس نکا هدنس هرن ص اا ارج هن همن وق ر ك ا

 بصت هدلم ا یرلغاب راج هد هفاسم تعاس دنج هبه وق ارارتخ اندک کود ناق

 ا تلا كردنا تحبصت و دنس ةبىلاها هلبا بسانم ناسلو تماقا مابخ
 ید تماقا تدم لوط هدرلرداح هلسسح قلوا یا ماا توسهلوا رمتمو روم |

 زوییکیا ندنرامدا رو جو یرج ناه ندنغیدلوا تبوعصو تجز عاونا مزاتسم
 لوخد ندنسوق هعلق هدنروص شب تعاس هحیک رب هلبا باحصتساو باتا یشک

 نوش روفهس رزوا ندنف رط هسناصع تعمح كده راو هنعان وق تموکح نداروا بودا

 تباصا نوشروق هنسودنک هدهسیا شل دیا مادعاو حرج یعدآ ردق یلاو شاردغای

 هتشخ و فوخ ینارکفالخ یک ین داوا لصاو هنغانوق تموکح هلی رامدا قاب بوبا

 ی رحکب م رکضن دک دردتما-تئارق ی اعنامرف یساد رف ی دواراشملغاط بول واراج ود
 هدنج راخ ه رق روفلالع هلیا مادعا یصخش ردق زوسکیاندداسف بابراو ندنقاط
 | ەدەنۆق هنس ىلا شب دز رکسع N کی دنا شم ر دتا اشنا یعا وتمو ا

 یلوطانا هنس ه دهع هلکع | E غ مظس و تمدخ ه در وص قفاوم هتل ود یاض

 ىلا مور هل روس سد رو يیدلا كرادتو 7

 | هب داعس رد هس ب هدننامز اشاب زادملعو یدلدا هداعا ه دع) یدل وا 1 هنناحالاصا |

 | تجاح هرارکت ندنکو دا شغلوا ناسو لیصفت هدراوراقوب یرلاروب یداروتک

 ( زاروک )
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 هدهشالع هللا رارف هننناح یلوطانا هترزوا یس هعقو اشاب رادملع الاب هج ور ۰ زلروک

 یرافاجنس یرهشکب و هتالع شابهلادع یودغو نده دلوا ےک
 رکسع ردق كم کیا بوناق هنس هعلق هّشالع كردک هف رطلوا ندنفیدنلوب یفرصتم

 نامرف نالپ روس رادصا هنیرزوا یرارصاوحا اكنولقاح وا یدبا شمالپوط ید

 هئالع هلرکسع ردق كم نوا غا دم یحاح رک دلا فلاس یملستم کت هحنجوم لاع

 ییاشاب یضاق هلا راشم تیاهن كردا قیضت و رصح ردق یا یتلا ش و موج هن رزوا

 جوایمرکی وبشا یکب دم ندنسردم یلغواكویب هلا اشاپ هللادبع هلا یعوم یلغواو
 ۰ ردشملنا مادعا هدنخلس یس هن

 یالوط ندنوو یدا دودعم ندنایباض هحتل ود یعادعا كناشاب یضاق تقولوا

 یدیشعا نکو ظبغ راضا هدنقحاغا دم یحاح هبلایم ومیرلت رضح ناخ دوم ناطلس

 فاح هسیا اظا دم بوئلوا لال ندنسودنک لارا فلاش یاب
 ندنهورک هلغتمو ندنکو دا شما مکی سەب كرو یش یوزج هری

 یرلاروب ندشیدلوا شمارو باوج هناتشرد هدقدنلوا بلط دک 1 قلوا
 هرصاح هام زوقط یمرکی یسهعلق کن هلقوس رکسع ارخ وم قرهللوا ذاضا هلسسو

 بولوتوط یخد اغا دمش یجاح تیاهنو شلدبا هقولبا هلا نوباه نفس یلحاوسو

 . ردشادنوک هرالحګ رتاسو هکسنالس هلم روص دما ین یناقلعتمو دالوا هلبا مادعا

 كناطاس یارک ماس هدهلاتح رار هلا كب دمت ها هحنلک هنلاح كناشاب نمار
 ك

 یدشعا نصحت وا بوراو هراصح راکوب ه رکصن دک دتا تماقا زارب هدنکلتفج

 یدنقادمهحا رادهنب زخ نانلوب هدقحسور یک ی نی دلو وط یتاف و كناشاب رادملع هکوبلاح
 یتمدا بورب و تلاسا ن ا عا راضف یو درا اد ها وا
 راسو شا رارف هفرطقحسور قونام نالوا فارص كناشاب رادملع ندنس هفاط

 قحبلوا یعومسم كناشاب نمار یراقدلوا شمتک هفررطل وا ید یرانانکسو تاقلعتم

 یدیس یدیشمتک هنحسور كردا تکرح نداروا رار هلا ك دج ها یخدوا

 ناحلخو هشدخ راچود ندنسمروط بوشالوط هدرلاروا كنفاس ودنک اشاب ىلع

 هندیقعت كرلب رارف یناریم ںیم سراب یلهریدناق رک ذلا فلاس هلیماربا كنا ندنشیدل وا

 یدلردنک هتناح لیا مور هدلاوش رخاواو یدادا رومام ها 6
 بودا اینا یتسلروس نحت كنابعا ردق شب ترد هنتسم افاعتم هسیا ییهر دناق

 ۰ یدیا اغا ناملس یلعوا قلی ید یسی رب ندرلنابعاوب
 ۶ E مهار | بولوا ندن راهد رک رس یسابقشا لعاط لصالاف لغوا قلم

 ( تدوج مرا و . 96 > وب و
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 لغوا یلکنسرتو شمر دتا بصن ینابغا هرتساس ینا هرزوا قلوا ضراعم هناغوا

 , هدنروهطاشاب رادملع یدیا شم رجاق نداروا كردا ع هنن رزوا كنا هسیا ۱

 ۱۳ هرکس دک هما راذک و تشک هدرلن قلا تدعو بویمهروط هدرلاروایئد
 كناشاب رادماع یدنا هدکعا تماقا هدهبفوص ردقهتقووب كرهشود لبخد هکب لیعامسا

 ءولراق عقاو هدنراوج هبلف هلا تکرح ندهفوص یکی یدتشیا ینیدلوا هدزتک الف
 هرزوا كمنک ندنقح كنهملعتل ود نقلا هل صا كانکلملستمهرتسلس تولکهتس هصق

 یدابا اهناو ضرع هب یلاع باب یتسلروسب لاسرا هنفررط كف رشیما رکید نالکم زال
 یرافاحنس یوکنو ندو نالوا هدنس هدهع ید اشا س ردا یسلاو ندو

 هرزوا قافتا هلا لغوا قلسو ندنغیدم هلوا ردتقم هنس هراداو طبض كنس رلاضق

 رطست یلاع ما لقتسم نوحلا ىطض ندنفرط كرلاضق نانلوا رک ذ ندنیدنلوب

 ا آرا ی هدنلاوطوا یدسا اتنهنا یصوصخ ینغلوا سسنو

 لغوا قاس ندنراقدلوا ردا تموکح القتسم هدنراضق یک فئاوط كولم

 ۲ ۰ هم راع هسراو هاضف یتقره.یک شدا هم زوب هنوا كناقلا
 هب را هدن راس هلا یدقا دجا راد هن زخ او هب هرتساس هله یدرولک

 هسور هلرلصخ یه هیلع تلود هداننا لوا هکوللاح یدبا راکرد یجهدا روهظ

 والثم وا ندنراقدلوا لوغشم هللسهرک اذم هلاضم هدنسهصق شاپ یراصخص

 تضکو یدا راکشا ما ینجهلوا رضم كب هحتحلصم یروهظ هیلخاد راح

 لغوا قلس هدنسهمانباوح نالوا دراو مالعتسالا یدل ندکی لبعاسا یزوربس

 دعا رادهتسزخ لااو تقولا سح رار هلکمرتسوک یتروص باحصتسا یفرط

 یتسودنک هدقدنلوا هلماعم یفالخ ارز ردمزال قفلوا تافتلاو تاشام هیدنا

 هللا یدصت ههلباقم هتلا بوشود هندق هظفاحم یللاعو دالواو اشا و لاوماو

 نابمرد هدنروشم نما تحلصم باحما هلکمنا ر رحت ود ردراکرد لالتخاو لاتق

 فلح یتسلاها كر ندنراطق یونرط دوخای یولس لغوا قلس هدقدنوا

 ۳۱۱۱ نو مرح ی هلوا ردنقم هلوخد رسوا رک ا هليا فیلاتو

 ۱۳۳ ار ا لع ما هر 6 | هلبا راعشاو رب ره ندارد یتفک

 هدهسا شل وا رک رارق یسشدا ثبشت هرب دنر هقشل هدلاح لوا هسا صهر و هطبار

 قلم ندنغ دل وا م ریأم هحاشا نادوف یدعم و عفد ندملاوح لوا كناشاب صا

 یادختک هج رک او یدابا مازتلا یتسملناللوق هدشيا وب هلتعم یل هر دناق كنلغوا
 هشلا كنولغوا قلم هلمناس ر ذا ضعب یدنفا د.شر ینطصم ا یلاعردص
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 هده سل دن د نوسلدا وب ناىعا شا ارد کد زلوا سام یسشرادشراق

 یداربو رارق هترومام یخد كنلغوا قاب ندنکیدتنا رارصا هدابوب اشاب نادوق

 اا یر دناق ینصوصح یضلوا هجو یسهر قايشا ی ود هن ولعوا قلیو

 ا تدوع هتداعسرد هليا ا كو یسوشنت فسا زفلوا هدعاسم کوو

 هنغیدلوا هبتررب لداعم هفلناریمریم یسهنر قایشاب یوق هسا تقولوا بودا اعا
 هلا اهنا هنر رب لداعم هنسهبنر یدنک كصخش رب نالوا ناربمربم زونه هلو و

 ثانساهنا یم هکیدلروک قام هتد وعو بدا باد یشدا رارصا کا ۲
 كناشاب نادوق نکشفلوا بسش ها ارآ ترک | هدنروشم نکا یسفلوا در

 هنوط یلغوا قاس هلبا لهر دناقو یدلروس هدعاسم رسهراح هسرزوا یرارصا

 دجا هسوک و اشاب نمار نانو هدقحسور هلیتسم اشاب ورسخ نالوا یرکسعرس
 . ایدلدنا رومام هنرارزوا یتاقلعتم اشاب رادملع راسو یدنفا

 ندنفرط لوبناتسا اشاب الم یهدنندو نکیا هدنابح اشاب رادملع الا هجورت

 ینبم هنسلوا شمرتسوک تکرح رب هنیرزوا قحسور هلففلوا قیوشت و كيرحت
 هلنهجو و یسردنوک یناغا قانشوب هلرکسع كسب یتلا هبناح لوا كناشاب رادملع

 هک واو ییهلع هتنوذتک تلتباض هنتسست راک شی
 ورسخ هدکلرب هليا رانابعا رکید و اغا ناماس یلغوا قلی و شاپ دم یلهریدناق

 ةشدخ «یداب هنسبلاها قحسور یراتکرح هنب رزوا قحسور هاهجولوا كناشاپ
 نوجرلودنک هدنراقدالقو ینجانم كنلاها یراقفرو اشاب نمار هلغلوا نورد
 یدنفا دحا هسوک و اشاب نمار هلیرامروک هاتشاو ددرت را هدن رلکحهداقلراک ادف

 هفرط وشراق هلبرلاشاو لاوما هدهدعقلایذ لئاوا قونام فارصو كب دم هعاو

 "۰ ایدشود لبخد هبولهسور هلا روم

 هنضارغا كناشاپ نادوف بوصاب قایا هنسلای هنوط هنب یلغوا قلب هلتروصوب هتشیا
 . یدلوا رادناپ هدنفلنابعا هرتسلس هلسهلسو تمدخ

 یدنفا دشر ییطصم یلج یلاعردص یادختک ینوک یجنرب نوا كنهدعقلا یذو

 بصن ییاعردص یادت ید دشا E یناقاخ رتفد نیما هنر هلا لع

 رخاوا هلغغلوا قالطاو وفع یدنا نامع یلهروم هداشا وو یدلروس نو

 . یرلک هداعسرد هدم وقص هام

 راذملع یدننآ یادت قم راذرفذ نالوا زومام ےن
 ها ین ندنیدلوا شک هتدامسرد تصخر الب یک یبدتشنا یتسهفو اشاب
 . یدناق تازاحم
 سس
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 تقو نایدنفا فراع هدازناف رع نړی سم غا فس ول یسادختک ناطلس هدلاو

 كنلاحر یاس ناطلس هاییسح قلوا شی دنا رود هدنسهحرد سوسومو عضولا لدتعمو

 هنسزاغوب زک دقا هدننمض یمظنن تامهم ضع نکیآ راشمارغوا هتکالف رر یناقلعتم

 قحسور امد ی E اشا E ه دع) بوردشک هد ترم

 هر داعس رد یم هب هف راعم یندلوا نا لصاح هلسس همسا الام قلوا RT هنف رط

 ءیداب یتبسانمو هفراعم هبا رادملع هرو یدشلوا تبرغ دق ةدازآ هلبا تدوع
 ۱ ِ ید وا ین هزاغ وب قرهلوا ۳

 ۱۱ تک تولک هلوماتسا ند هنودا هرزوا تمردتا لزع یاشا رابط امدقم

 ۱۳ .دا او یدوا او نداق یاراپ قتسور یدنفا قا
 ۰ یدلدبا بی رغل و
 ندنس هراد كناشا فسو اض قسا ردص لصالاین اشاب شع ناو مظعا ردص

 اقاعتم قرهلوا لخاد هنکلس نواه ناود ناکحاوخ هسته كلا بودا تشن

 یسهشهدم هعقو شاب رادملع یدشمر ول وا یثاشواح هدنساننا هعقاو تالالتخا

 هدهسیدل وا مظعا ردص اقاعتم هایس هسبالم قلوا یلاع ردص ماقمعاق ید هدنسانا

 نوزوا هحسلخ هلت هنتشح و ردق كنسودنک اناذ ترادص لدذلاةلب وط تعلخ

 یمسقر هلماسقا همسق کا قلخ احراخو الخاد هجراکفا هسا هدناواو بولک

 ۱ ۱ یرغ یرحک یمسق کدو هدکعا ضالخا ضرع ههبنس تموکح |
eو  

 یرځ ندنس هرادا كترادص همسج بوطخ هدشاشتغا تقورب هلوب ندنرلقدلوا

 حلصو برح هدهسیا شنل وا رادتا ههلاکم هلا ولهسور هدناواو و هخدلوا اغ ور

 روناللوق فرط یه هلتهج یدلوا مولعم زونه کج هدا نیعت كنسغق ندنراقش

 ماقم كسرب ندماظع یارزو نارزیحتمو ربهاشم رول هلبنالل وق هدحلصو برحو

 رازاپ یحندرد نوا كنهدعقلایذ ینبم هنکیدلروک ندلاح ٌةمزال یسلروتک هترادص

 1 رد هرزوا كا تمافا هدنسهر رج زقاس ادعاقتم لیا لرعاشاب شم یوک

 هبجوت یتلایا باح هنس هدهع هعدقم هل د یصخ رب هج ولزک نواه رهمو یدلراقبج

 ماقمماق اشاب یلع یهخرچ كدهجناکو یدلردنوک هباشاپ ایض هیلاراشم نالی رویب
 ا ییدلردنوک هک كنواه رهمو یداروس نښتو بصن لاع ردص

 هلتهح و و یدلاف هدراظتناو رکف ودقح هلوا مظعا ا مک تدمرب ییاهذا كقلخ

 . یدلدما ناکست و لاغشا كجتدمرب هماع راکفا ید

 یدالکد عناق هغلماقمناق ندنفیدلوا صر رح تیاغ هترادص هسیا اشاپ ىلع جهخرچ
 بودک هیایقشا عج ندنوباه یارس هلبااهلع رودص هعفدجاقر هدلالتخا ین اب |

 ( كرهاک )
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 هم وق ص هن داح ایوک هلسا هسا الام قلوا ینلرار هعمل ابو یا راپ هحیاخ هر دنفا  رهلک

و شمر و دوج و هب ودنک هنس هحشل وا عفدنم هتم كلا د رحم
 ۱ ور هاتهج و 

 ۱ كحدا قضح یک درد وک هاتشاب اض كلوا رھم یدا شم ردشقای ی

 ییاشاب اض ولقاحوا ایوک هاسادوس ترادص لیصحم و شلوا برطضم هدایز كم

 یدیا شعا ثدشل هب هبفخ ساسد ضع نوجا لیوحو فرص ندنا ود رارویمتسا

 یک ین الف نیلحایض هدا رک | كلوساتسا ردق نوک ش نوا نوا: ٩

 هتک ها ای دوخ ايو رشات دوخاپ روک هنیرلکنک ا كرلوا

 ناطراض ید رولو شملاپ رالکش نوک نوک ندنرلتا شن یرلهطروا یرحک

 هرزوا زرطوب هنو رایدمهلوب ینغیدلوا مک راناباپ هدهسیا رایدتبا سسجم ردق یه
 یسادرف بولی ردشبا هنبروق یارس هجیک رب ا ر رلهتفای رونو هم

 كر دنا هدام ماظعاو شالت راهظا اشاب ماقمماق هدک رلک هد یلاع بابراپدنفا رومام ه هلاکم
 . یدبا رايش شلرب دای هلت رعم ودنک به هسا ران وب یدیوق هنادم یراهتفای لوا

 ههنتف نافوط زونهو لاقتنا ه هقفدو یدنفا یهاط یل دنتسوک یسضاق لوساتسا

 كمرب دنا جومت ندیکی هلبا عابنا هنساوه ودنک دلراکدایوب نکیا شمالک تن وکس هلیمام

 ناه بولوا لالا برطضم هلا لالدتسا ندلاقو لاح شور هنغیدناوب هدنس هبعاد

 همدقم هثح ین راکحهعا هه خادم هتلود روما هرزوا یراقاشم و دهع كن ولقاحوا

 هدکدید ( ردس همزود كقاف لها کلب ررلکد یشا كنولقاح وا راهتفایو ) كردا

 قحال یملع كن ولقاحوا اقلطم هدنو) كر هرتسوک لاعفا رئاو لردا روهت اشاب ىلع
 اغصایدا راشا حمل ب امدقم ینموهفم كراهتفای یرلیضعب ندنرلجا یتح بولوا

 هح رصت بم یم هننراقدلوا دما ندنس ك ردنا برق اشاب اض هذه ةّلاا مدعا

 تفک وو رد ا یدىدجح كنەنتف هسا زملا تدوع مظعا ردص ریدّنا لیدم

 هنالابال تاک هناتشرد وبد ( رددبال لید كمظعا رذص هلبا ضرع هنوباه باکر
 هدازیدح هسا یدنفا هاط یدقعح هنادبم اهدهن صر ی | راکضرغ هلکیا درس |

 نمروط ورک الصا ندکمایوس ینکیدلیبو نمک ریسا ییزو ندنرا هدرورپ
 هلا تماهش هرهحو تنالص تروص ندشدلوا تادر ناسالایرجو روسح

 ینظقلوا هتخاسررلکد یشكجهدا شالت ردقوا هداموب ) كردبا زاغا هباوج رارکت

 نداشاباض كزعراشادل و هدزامن تروص هد ولکه یلاع باب انلعولقاحوا ارز ردنلعا

 لان ع كرەد ردماعدتسم ندنوناهیاک اخ ینصوصخ یلیدبت افطل هلغمالوایتنما

 جاتح هنمریدشباب راهتفی قوب یب ورس زساضما هل وب ردقوب یرازجم ندکمنا

 ققحتلا لق هسخوب ردقفوا هطابتحا ةدعاق یهانکتسا كلاح تققح طقف رد رالكد
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 ارز ررلکد بسانم چیه قفلوا ثبشت هربطخ ارب یک ترادص لیوح ایمعلایلع

 ضیع كن هدام وب ردکع د ماهتا هجو ین یولفاحوا نایلوا یبععو عنصو یخدمو ع

 ررک هسفانم هنسارا لوق هلا هاشداب تیاهن رروتک راربغا هواه رطاخ یسهدافاو

 یدمش یدفلوامضه زونه راتلازرو تلذ نالیرتس وک وشراق ههسنجالود هکیدلاق

 هدراغاوراپ راظنا كمناهداعا ینمههمهاورب یمظعاریزو شماتکرح هلحیم دنح

 ن زسقل وایربخ ك زکیانح هدر و ررلکد جاتحم هناسینح هل واتفگ رب نک رج رده

 قلوا یسهعینصكنسهلوقم عاما زعاقرف یرشو ربخ هایمعز قلوا هلیسو هترادص

 فور كنر كناشاپ ماقمماق زید رد ( زکهسروس قیقحت هرکرب رولک هرطاخ

 رازوس قوب یبورس هللا لاعفاو رو لکو یدلوا هايس مس یسهرهچ بوجوا
 هلا مایق ندسلحم بونلتدح یخد یدنفا هاط هنرزوا كلوب یدالشاب هکملب وس

 ۰ یدلبا تمنع هننناح یسهناخ مالس الو مالک الب

 قاس ییدلبا ارتجاهلاوقاو لاعفا رسلوب هلو هلا ترادص یادوس كناشاب ماقمعاق

 ندنشیدلوا شملا برق یدورو كمظعا ردص هدهسا شملشالک |ندلاح قاسو

 | ماقمماقرب هقشب یدمش ارظن هننج هلواهدنمکح هفیفخ ساجر یرارقتساهدقاماقمما

 هدنوباهدزن یمادحتسا هباتلاتسا زور دنح هساندکمشود هنسهبعاد یناعت و بص

 یراوشمو روط كندنفاهاطو هاکلروک سناو قفواهلاحو تقوباحماو بوصا

 ینوک یحنر نوا كنەحمل|اىذ هلغمال وا ه دی سا نادنح هدهبلس تنطلس ٣ ید

 لوبناتسا یدنفا مصاع هداز یکم هنر هلبا ینن هنسهصق جیلاخیم یدنفا یهاط
 ۰ ردشلرومس نسل و بصز یسضاق

 هدنراهنیم اشاپ مهاربا یفرصتم یعاحنس ناصیلا هلبا اشاپ ىلع یلنلدهنیفرصتم هبا
 حالصا هلغلوا لاتفو هرحاشم ءیدؤم لادحو هعزانم نالوا دنع ورد دتفو یخ

 هدهححایذ طساوا یدنفاےرکلادبع ندنو اه ناود ناکحاوخ نوحا نیلاتاد

 .یدشلردنوک هتبناح لوا هنس داراب

 یقح هجاوخ هدنرزوا هکیدنفا دارم دم هداز دارم یسضاق لوبناتسا اقاس

 هلسهساللمقلوا یلغواتسدنفادا ندیلاوم هدلاحیت دلواندهبمسریاملع نابلوا

 همرکم کم لعفلاب هدنحشرات یدب نوا ككردبا یمسر قیرط فام عطق داتعمرب

 كندنفا دجا یتاکرس هدنلئاوا یسلوالایذاج یسهنسرب یعرکی و لّئان هنتولوم

 شا 5 ( روسج لهاما ) قوطنمرب یدیشلوا لصاو هنفایضاف لوبناتسا هلیتمه
 رادملع هلتسح قلوا رومادقعو لح باحا یاوشو روهج مدقشس هدنسهعق و

 . یدشلروس ههنردا یدوا هدنوا نوکروس یهدندورو هنداعسرد كناشاب

 ( التم
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 | قرەلوا مضنم یخد یناخ ماس سفن زن رات ابلاغ هلع ردص قض دلو ات
 . یدنلا رخ ییدلوا شما تافو ا طساوا

 هرزواراظتنا هنواه تدالو سک یه هل اراشبتساهجدقا یعوقو لم هدنوباه مرح

 همطاف كردبا دلوت ناطاسرب ینوک هعج ی نوا كنهجلا یذ وبشا نکیا
 یدلردنوک رانامرفیواح یتدالو یشنههسورح كلام هداعلابسح یدادناهبمست

 هد مالوایرایضمب ,«یداروسارجایلنشبوطهحک جوانوک جوایخدهدنداعسرد

 هدلوب وب ارعش ضم ىح بودا تبن هیافطصم ناطاسموح یناهلاراشناطاس

 ی دلوا ندسلاص كنرلت مضح ناخد وم ناطاس بقعرد هدهسلاشمل وس هلم خراب

 . ردشملا ققح

 دارون دمع هدازلع ندماظع رودصنالواشلروس هدنوآ نوک روس رک ذلافلاس

 قالطاووفع هلتسانم نواه تدالو وشا یدنفادیفح هداز یدنفارشاع هلایدنفا
 . رابدلروتک هتداعسرد قرهلبرومب

 دارو دسفم ااد یدنفا دشار لوک نالوا صن یلاع ردص یادختک هحمدقآ
 هلبسح قلوا یسادختک و ق كناشاب ىلع دیس ایرد نادوق هدلاح ینیدلوا صخشرب ۱

 هرکصندکدتا تبحاصم هنامرحم ها اشابنادوقوتعزع هبهناسرت نیلحابص نوکه

 هکو لاح بوداتفلاو شزیماهرزواتم رک ید هلرلاب روز راسو تداعی هوق ۱

 راک قلادختکو ق قترا كناذ نالوا لصاو هناقم یتلادختک یمظعترادص
 نانلو سرای ادختک هدیلاع باب هقش ندنغیدلوا یغیط سما یتغارف ندنانشو

 تفلا هلهو رک هللغتم نالوا یهاشدا ضوغمو روفنم یک ابرد نادوف كرلتاد

 دشار هرزوا كتبا حالصا یک رخو روط ندشدلوا راح ف ل

 دیفم هد هسیا شمطنا ارجا همزال تاهبش اشاپ ماقمعاق هبنس داراب هب یدنفا

 زمکزاوندتک ر حو رکا ههجاولاب هنسودنک اشاب ماقیعاق هعفدرب یتح بویلوا

 هفاخا هلا هارا یرحنخ ی هدش وید مردنا لق هلا رحنخ وش یس لاا

 ها اشاب نادوقهدایز ندکلوا هقشب ندقدلوا هبنتم هس یدنفا دشار ۰ یدشقا

 رارا هدشیماو تفلا هلا هتلغم نوش نو یساش هنفصم قرهلوا ۷
 هدهحایذ خلسندنفب دلوا رباح یماق هدقلادنتک قترا هنرزواكنوب ۰ یدلوا

 یدنفا فیفع ھارا یتما یاقاخ رفد هنس رب و ۰ . یدللوا ی هراصح ه رق هلا لزع

  EAیدنلق ناتو بصن یلاع ردص .

 نوکی یارب نوجا كرادت ینهار مزاول هلا راما هرادکسا یدنقا دشار هکر دبی

 فولأم اسو هباثاپ نادوق هداشنا لوا هلکلرپ و تصخر هتتماقا هداروا ردق
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 ندنو یدل وا تان یداب هزب زمتفلاو (E های رحیکب ددانص یادلوا

 هب یلاع باب هلتعح نوک ون ناه كردنا طاتتسا یماکحا كحهد.ا روهظ هدزکقح |

 یماشا هد زمصنم ناک ک هللا راسفتسا ینسس ٌكلنمالحاو هحو ی هدوراو

 كکب لیعامسا یر ورس هقشب ندقدزاب رلهرک دن هدنقاس (زسهدنا رارصاو هدافا |

 یزقالطاو وفع ناه هلتکرح هناصعتم) یخد اکاهلیس هسالم قلوا یمادختکو ق

 ۱۲۲۰ بوزاب توتکم هدفا سودا اهلا یلاع باب یقازمهداعا هزعاقمو |

 هرزوا قفل وا ارجا هدعب یمازس یازج نیغلوا عومسم ییدلیا رایست هلبا راجیتسا
 . ردشفلوا لاحعتسا هدلاسرا هتسافنم هلا صوصخ رشانم لاحرد |

 اللصا هنس هر ترادصو لهاح اق تیاغ یدنفا شب ورد دم یرکسضاق یبا مور

 ماما قر هلوا یت معو تقفش رثا كنب راترضح ناخ ماس ناطاس نکیا لکد نایاش
 هنر نالوا هبملعب ی رط یاهتنم هدنفرظ هراس تدم هلس هسالم قفلوب یناطلس

 رلابروز كنب رب نداملع هدیمیلس عاخ هعقو هدلاح ینیدلوا شملبا زارحا یترادص
 لاماو یدنفا تنم هدک دلک مزال یسلردنوک هواه یارس هلترافس تفص ندنفرط

 بت راک دای و نکیا ا ینا ندلوف یتمدخ نکرحو لش و املع تاهد ۱

 هراهاماصم هنابدای لصن كردک هنواه روضح اا یو كردا لوق راختفالا |

 ندف رط تعم E اغا ملت هعف و اشا رادملع كف ییدلبا راسحا

 زکسمتسا ید سولج اور ی یخد هدقدلوا كج هلب ردنوک هنوباه یارس هنب |

 لصاملا یدیشفلوا ناب ییدلیوس زوسرپ نایک هنیرطاخ هل كراابروز هدنسیداو

 یخدوا [رظن هسراتفک و راوطا هادا ف وللشوا هدلاع ینیدلوا لها كماقمو اتاذ |

 نت زسقل وا هدر هماسح یس همش ع تدم زونه ندنغ دل وا رس هازح ۶ یا

 ندمرح هغ یدنفا قداص دم هداز ادختک هنر هلا لزع هد هحایذ خلس

 . ردشمناق نسو یش یرکسعضاق ما مور ًارابتعا

 شلدا هلاصم دقع هلا ولهرتلکناو شملشیرک هبهلاکم هللا ولهبسور هداننا ون

 تاسانم هل اهبلعتل ودو هل رک دکب كنابوروالودو ییالصفت كراصوصخ وب ندنغیدلوا

 . روناق ناو نابنا ین آ هجو رب یتالماعمو

 * رفس و حلص ثداوحو لود لاوحا #
 رادیعوو دعو قوچ رب ممد ربغ نمو اسر نوین هرزوا ینیدناوا نایب هدالاب
 شمردشزو هلراتلود هسورو هزتلکنا نال وا یرلقفتم كردا لافعا یهبلعتل ود هلا

 قرهلا هتلا یعایا ینرادعو هحتوب هدلاح یتدلوا ETE یجد هاتسک او

 یدشقار هدقحا یهلعتلود بودا هلاصم دمع هاب | ول هسور او قم هدّتساس

 ( هج رک او ر



e oV مس 

 ج هب هحاصم كار هر دتا دقع 5ام هد هللا ولهسور هلا هنلعتلود هج رک او

 شمروشود هب هم روس كر هدردتا هلاوح هسراب یهلاکم هد هسلا شملنا طسوت

 ودنک نولانو .یدشملا رادتا هتناکش قح قر هلوا لعفم هلاعتلود ندش دلوا

 راذتعا هلا له هنعاخ كميلس ناطاس یلدمت نالوا اعور هریئدرپ هلو هدنسهقلوت

 هدنش ولهسنارف هلا هاعتلود تاهبلخاد عراق و والثم و هد هسدتسلا كعا

 هلغملوا ناس ندنفرط یلاع باب کج هسم هر و للخ هغلتسود نالوا راکرد

 حاص هللا ولهسور هدنروص ولربخو ولناش ییهیلعتلود طسوتلاب نوبات
 هنسور هرزوا كا همساقم یهلعتلود كلام هکولاح بودا دعو یمردتا

 سدو بک رب نوک یه یهود نادنهذلوا هدکشا ہرا اک لر
 . ید هدقع وآ هلا

 | قرەلوا هبنمالا بلسنم ندنراکنولت راوطا وللتم و كنولهسنارف هسا هبلعتلود

 | مرتلکنا هدنهو هوره ار ارو یدنتشعا لیاع هقرط ولءرتلکنا عطلاب

  رتازح هنلع تلود ندنفرط ولهرتلکنا صوصحا لعو راوشد هبراحم هل راتلود

 وق هلهح و و كنهرتلکنا و ند غی دلوا راکرد هلحاع تارضم هدنقح لحاوس و

 | ندنفحهسهلوا ردتقم ید ولهسنارف هعفد كنارضم كحهدیا بتر ندنسه رح

 | راطخا هنامرح ندرخآ بناح و ندنفرط ایرد نادوق هلاریما یماشود هرتلکنا

 رردنوک صخ ص رب هلا حاص باط ولهرتلکنا ینم هنتبغر هطاصم نانلوا راعشاو

 رارق هدن واه باکر امدقم هنصوصخ قفلوا هحاصم دقع بواشو وا ناه هسا

 باكي دا یرادرتفد ددج دارباو یا قش اعات ندا ود لاحر بول و

 هماتتصخر هدنرود ینطصم ناطاس هاشاب قح یرکسعرس و یظفاحم زاغو

 هتسهقتلوب هسنارف یسهلاصم هللا ولهرتلکنا كنهیلعتلاود طقف یدیشلردنوک

 ندن رلکریکهدنا تعنام هلا دعوو دعو عاونا هدناوب رازسنارف هابسح قلوا یافم

 هثدلوب عوقو لاژوس ندنفرط كرانا بولیتوط موتکم ندولهسنارف لاح تقیقح
 لافغا یرلنا نوح رات رضم عفد ندنعیدلوا لباق هلباقم هنس رله رحم ءوق رب زیلکنا

 رادملع هلا نواه یودرا یتح . یدرولماللوف ناسل وللو زرو دبا لاغشاو

 هواه یودرا یراذکتحاصم هسنارف هدنساننا یتدوع هتداعسرد ندهنردا كناشا

 كنهلاصم قحهنللوا دقع هاطسوت كنتلود هسنارف ) بوردنوک تار رحت هعطقرب
 دقع هلا ولهرتلکنا كهبلعتل ود یم هنساکتشا كتهمنامع تام ییالوط ندنسازوا

 دش هاشم دودو ید لود سوق یا وا را
 هاف 4سا هنع وش كنداوح هل وقم و بولوا عیاش ین دنل و هد هراخ هحهعشل
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o F-یک  
 (روهلوا برس راناشىلاج هلااخا كفافتا نالوا راوتسا مدق زا هدنس هباعتل ود هلا

 ندنفرط یدنفا بلاغ باتکلایسر هلکعا فیلکت یساغلاو بیذکت كئداوح و وبد

 ۱۳۲ :الوط نی سهدام رکنا ).هدمرف دن نالبزای هتنراذکتسلصت هاو
 هتشا لو هحش كد هیدمش هسلوا حح £ ورندآ ىلا س کشا

 هلض رغ عفد یتسه رحم تارضم نالوا توشا یمد كن ولهرتاکناو ردشاک لیلدوت

 ۳ ۱ یدملتوط وکم ید نادرس بولک هعوفو هروص را اضع هدقلارا

 ويد ( زیهدکملکب بوتوط قالوق ورندنقو ردقوش یخد نوجما یسهلاصم
 . یدیشلر و باوج
 ۱۳ 4 رادص ماقم ندقرط اشا رادملع هرکصا دن واه سولجو
 یسهدام هاصم هدنارب رحم نالبزاب هب یسروزوب یلاشرام هیسور نانلوب هدنسهصق
 همانناوج یواح یترادص كرېت هدلوبوا هدعب بوللوا جازمتساو مالعتسا هناکزان

 . یدشلک

 سهاط لیدنتیسوک هدنرصف یسهحغب كس ینوک یجتدرد نوا كنەرخ الایذام

 هزوس راذکتحلصم هدکدتا تاقالم هاب راذکتحلصم هسنارف یدنفا سرو یدنا

 هدمازتلا یهیلعتلود طاصم هلفلوا یعدق تسود كانهیعتل ود یتاود هسنارف ) ها زاغآ

 ردن هلعتلود اسم یدلوعوفو نواه سولح قحا زعا هماسو روصق ومرس

 | قفاوم قلروس نام هرزوا قفلوا مالعا هقلود ردبمراو یاعر هههاس لوصاو ۱

 ۱۳ ۱۰۲ ) یتد ندفرط ورم هنیرزوا ینا راسفتسا وید.( ردیمتحلصم
 هد قمزو یهشاس لوصا بوروم مازنلا ییناخ ماس كاسم یرلترضح صدنفا

 كنیروطازپعا هسنارف یدیشملقج هنیرانوباه روضح نوک نک یتح ردلکد
 نکل مدشتشا تاعفدلا ندناخ یاس یخ دل وا تا هدنقح هباعتل ود

 ۳۳۰ .دایز لار لوا هلاوح هسرا یسهلاصم هتسور هلطسوت ودنک )
 كنروطاربعا هسنارف اعقاو هدنراقدروسلاّوس ود ردنیبس یدلوا رک رارق هلاصم |

 رخت نکرواک مزال قلوا رکرارق هلاصم ردق ه«یدمش ًارظن هنسهموق تادهعت
 هدننلاط كلام ضعب ولهسور لاّوسلایدل یمانمو لصا ندنفرط ولهسنارف هلکعا

 هروطاربعا کجهبمرتسوک اضر یور هلهجور كنهيلعتلود هسیا کوب بولوا

 ندهغال هبعاد و یرلولهسور هراخاب هلسح قلوا یروفنم یخد اناذو یعوزح

 باوج و دیدلوا a كدهن اون نوحما كم رب و هحش نسح هتحلصم كرەروكزاو

 رثآ هدنرانوباه ءرهج ندنزوس یلط تکلعو هدزمکیدتا هدافاو ضرع کی وی |

 یروطاربعا هسنارف طقف ررلکد زوسكجهلک هلاق ینحم یلطتکلم كرەلیروک راربغا

 (تادهعت»)
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 3 زا

 هنب هسخ وب یمقج هلو ماتخ اس رقتحلصم وب هيلع ءان ردغازتلا ةدهع بت تم قغ وا انتعا
 ابا هانکتساو لاوس هدهمطق تروص ندراذکتحلصم یمقجهلوا راچ ود هرخأت دفع
 لوصا ندن واه فرط راذکتحلصم هلکملد ( رایدروس نامرف ود نوسنل وا ضع

 كردیا تبنون راهظا یالوط ندنباوج ینج هلبروسب تیاعر هبیناخ میلس ءررقم
 هدندنع راسغاو راپ يیدلبا مازتلا هجرد هن یهیاعتلود لاصم كل صروطارعا )

 ققح یغجهللرور تاعام ندنوباه فرط ههقشاس لوصا اصوصخ ردمولعم

 كس یعرکب زوسکیا هدندودح ناتسهلو جهدنا مادقاو یس اهد تاقرب هدک دلبا

 كمریدتبا لوبق هبولهبسور یتتحلصم هیلعتلود اضتقالایدا یسُیا فیقوت رکسع ردق
 تیاعر ی.دروک هدقسا رود ولهسنارف طقف ردموزحم صا یک ودنا ینم هنیدصقم

 نولت كناشاب ىلع ینلدهن هدزارب و ضیرعت ود ( ردمورح هذهةلاا ندمارتحاو

 هلاصم هدسراب هدماناوب ) هرکصن دک دا اکتشا هلع ندنناکرح زسلو و ندنجانم
 ۰ یدلیا مالک مخ وید ( ردظوحام بلغا یسقلوا زاغا هنتامدقم

 یسلروص یخد ندنتراظن هبجراخ هسنارف كنسهدام هلاصمو یتاللصفت كنهلاکموب

 یرادتقاو ذوفن هجرد كناشاب رادملع یی كددج ردصو نمضتم یتاملعت

 شمالشاب کلک ندفرطرب بونلوا توعد یرانادناخو نایعا یلوطاناو ییامورو
 یوقو نام ساسا كهلعتلود کلم روما قافتالاب هدک راک یسهلح ندنراقدلوا

 ندیلوطانا هقشب ندنرک اسع لیامور طابتحالا لجالو ینجهللوا سسأت هرزوا

 بح یسبجلبا سراپ نیم یغیدلوا هدکلروک رکسع جوف جوف هنسیلاب هنوط
 . ردشلردنوک هلصفم تار رح هعطق رب هبیدنفا

  ههشور ثكنادغ و قالفا هکانوک هبلعتلود هدنسضعت كس راه نع هسنارف هدانناوب و

 شلزاب هذاک فجارا وید شلوا یضار هنکرت هبایرتسوا كناتسپ رص هلبا هنسوبو

 هخدلوا شلدشیا ینیدلوا هدکمروتک هلاق ۍنعطق دودح ندهنوط یخدکن ولهساورو

 هنسحلا ارتسوا كلرکو هنب راذکتحلصم هسنارف رک ندیلاعباب بناح یتیم
 هلاصم هج هلو ردقوب یلاټحا كما كرترب شراقرب طقف ردعغار هحلص هبلعتلود )

 هللاب اتعتتسم هنس تطاس هسا ردا تدوع هبراحم هدنونشوا اهف هسا رولوا لباق

 هب یدنفا ىح هقشا ندقدنلوا ناس هدهعطق تروص ود ( ردرضاح ید اکا یلاعت

 . ردشلزاپ هعطق تاملعت هرزوا قعاللوق ناسل هدلو و یخد

 ینمیهافم كرانوب یدنفا تع هدنلوصو هسراپ كناملعتو تاریرحت ناسنوا رکذ
 هسور نویلباث روطاربعا رانوکلوا هدهسیا شملبا غیلبت هنتراظن هیجراخ هسنارف
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 ندنعب دنلوب هرزوآ تمعک هنروف را نوجا كمشروك هلا یردناکلع یروطاریعا ۱

 هبهحاصم تحلصم هرک اذلاب اهافش كحهدا تاقالم روطاربعا یا هتشا و
 هنتدوع ندنروفرا كنولا یدنا بح هلکمر و باوج ويد رارری و رارق ید |

 ۰ ردغلاف بولوا رظتنم

 هدنروفراروطاربعا کی ا) بوزای هصوصخ هضب رع هعطقرب هب یمظعت رادص ماقم طقف |

 E واسه د للود هصااو رلکعءدنا هرک ادم ه |

 ضرع ود ( ردمزال اتتعاو تیاعر هطابتحاو مزح هدایز تاق چاقرب ندکلوا |
 . ردشملا راطخاو |

 نيد قافتالاب هحتلم کی داو یصوصخ كاسم ید كناشاب رادملع الاب هجور |

 نابعا یوطاناو لبامور هدزوا كنا تکرح هناراسناح هدنروغا تلودو |
 باشا ید ندفرطر بو همانطرشر هلا باج هداعسرد یی رانادناخو

 . یدا هدکعا یعاسم فرص هللاکا كنه رقس |

 یسفلوا تعواطم ضرع هش راما هدفرطهو یسە وق تاثشت هلو كناو |

 بجوم یهظحالمو رکف هلس هنویلبا یتحو بلاح یب رظن تقد كرایغاو راي
 ود هدننافالم نالوا عقاو هللا یردناسکلع هدنروفرا یآ هجورب قرەلوا
 ۰ ردشلوا یداب هلدعت كنا ءوس نالوا راکرد هدنقح

 قافتالاب هحتلم كرللوينابسا نکیا هدنمکح كرحتم تیم یتلود ایناسا هکنوج
 ا ارظت ا اقوا رم هدنراثکر حو ماق هنهلع راسنا رفا |

 یسهراداو صا كمظعاردصر ردتقم هعاه| ی ددهن و رداق هرکسع لامعا یک اشاب ۱

 ندنسهدهع كنهمسح عیاقو لصا هدن رلکدتا ماف هللا هښ د تربع قرا

 . یدبا راکرد یرلکح هاس هلک |

 كنویلبانردتصرف مامت زکسروبهروطهن ) هللا كرت ییهرتاس للم رلزیلکنا هکیدلاق

 ا ۰ قو تلم دنا ماق هحنام رالومناسا ارز یدضالقای یلاوز تقو |
 ردنا هدکعاقیوشت و عیحشت هنهیلعرلزسنارف كلرهید ( نمە زکب هش هقشب یداحناو

 ندرللویناسا هدلاح یراقدلوا رازبب ندنتازواحت كرلزسنارف هسیا یسیلاها اینا

 تنام لالقتساو تب رح هدنرانب قرهلا تراسج ندنناهوشت كرلزىلكناو تربع |

 كنابنالاو هدقفلرضاح هفلراکادف ولرد ره هدلوب وب بولسای یراکفا تبموقو |
 ارتسوا ارظن هلاوحاوب بولوا هدقفلوا تنعل هرازسنارف كدهنج وار وا ندنحوارب

 . یدا هدقمشلاح هلاکا كنسهمرح كراد ید یناود

 یعار هبه اصم هلا ول هرتلکنا هغل وا دیم وت ندنف رط ولهسنارف حد هبلعتل ود

 ( قرەلوا )

 و یوق ووو تو د او تا تا
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 ه هلاکمالاب هحور ك دحا | اشاب قح یح توش رک هب هر خم هام رحم قروه وا

 ۰ یدبا راشمناف صیخرت
 زکدقآ هلا هنیفس هعطق ترد چوا یصخم زیلکنا هدناعش لئاوا كلذ ىلع ءان

 بش ندماظع رودصو اشاب نهار ایرد نادوف ندنشدلوا ۳ هنحراخ یزاغو

 لوبناتساو كب نبما دم هداز اشاب نماو یدنفا هيا دنع هداز یرد فارشالا

 هدلاح یرافدلوا رضاح تاوذ ضع ندهلعتلود لاحرو یدنفا یهاط یسضاق

 | هسورو هسنارفو هرتلکنا هرک اذلایدل تیفک هدنروشم نمجا نالوا دقع

 هده لاا هد هسلا راکرد یلرضم هقش هقش هب هماعتل ود كن رب سه نا راتلود

 نوجا هطاعمو کیدنروک دشا ندنرلرکید مقولا بسح یترضم كنول هرتلکنا

 حیجرت یتروص هطاصم راضح رک | هلتهج ینیدلوا شملا قس یتوعد صخر

 .راپ داباراکذت ینسهرقف ( حاصلا بلطی نم ةب راح ایاطما مظعا ) هدننمض رایتخاو

 نیدنک راک هدنقوم فلکتی * ماک لیصحز متسیا ماکتهبان بارطضا ( تب ) طقف

۱ 
۱ 

 هلاوحا ٌهجیتت كنابوروا بوی مزال یلبجعت كصوصخوب هجنساوخ ( ررتسوک
 رسعتم یرلناکسا الا اهن و كملا لاغشا هس رک ینولهرتلکنا اراظتنا

 هنیرات رضممفد بوری و تروص هحلسهلیابصحت كنهعدق دهام طورش هسیار واوا
 یرلتروصو كب دحاو اشاب قح اما رولوا سامیروص قیوعت و قأت هرزوا قاب

 ۰ رد رالکد ردنقم ه هرادا

 هصوت الو ابکح لسراف * السم ةجاحیف تنک اذا

 هسوآ زومام مدار راکشاردو واقال ردتقم هایش ءدافاو همالک رانا و

 كرديا نایرج رازوس وللوب هسلریدلاق ندزاغوب نوتب نوتب اشاپ یتح یکشاکو
 بودک قر هلوا صخم هنیدزن نکا هدناتسهل نون امدقم هشیاوب هدنسهحیت

 . یداروک بسانم یدنفا دحو نالوا ۲

 هد هرص ینیدنلوا هرک اذم ىح فراصمو تادراو ٌهنزاوم كنهبلعتلود هدانناوب و

 تماقاهدلحم رر هلا ناقرت یراترازو كنارزو ردق نوا نالبروک هدنرازو رتفد

 ید یس رب ندرلنو بول دنا صیصخت شاعم رادقم رر هراودنک هرزوا كا

 بصل یرکسعرس زاغو اشاب بغار یماش یسلاو نامرق هسرب هلغلوا اشاب یقح

 صخ صو ا هب هملاکم یدتقا دیحو هلا لع ك دجاو یدلروس ناو

 .یدلردن وک هنیناح دیفسرح زاغو نواه ةمانتصخ رابینوکی درد كناضمر قرلوا



 چک ٩۲ زس

 ممصم یسارجا رلکلنش كوس هدنناقالم كروطاربعا کیا هحنلک هنناقالم تروفرا

 كيرح هدایناساو یدردنوکرارومام ددعتم هتروفرا نویلبان هوا ینم هنغیدلوا
 ایرتسوا ةف ندنکیرک مزال كلردنوک هبلک رک اسع هفرط لوا نوجما یماود
 لبخ ر هرزوا قفلو ولطاتحا ارظن ههناصخ تاکرح نالوا ظوحل« ندفرط

 نير بوزای رکسع یلک هلا هعرق ندهسنارف هلکلروک جابتحاو موزل هرکسع

 لئاوا بوقح ندسراب هدجر رخاواو یدلا رکسع لبخر یخد ندنسهعمتح

 قر هلو لوصو هتروفرا هدنسد یعرکی كنيحترفا لولبا نالوا فداصم هنامش

 بولکه اروا ورندنوک جاقر ورایدشلر هلکلک هباروانوکل وا ید یردناسکلع
ESرهش هداعلاقوف رایدشروک هلا سنرب ترد زوتواو لارق ترد نالوا  

 راسن رب ورالارق لوا هکیدیشمراو هيهجردرب یتمظع كنویلبان بوبا رلکلنشونییآ
 كملس هلوا تافتلا رهظم هدبوروک ینویلان رها قرهللوا دع یسهلوقم چیه

 كیارس ینیدلوا نک اس كنولان هاهجووب یدراروننروس هدراهناخناوید نوجا

 ۰ یدیاولع هل !نارادمکح نالوا ییاضا هلقسم تموکح هاب وا نوک نوتب یراهناناوید

 كن هبلعتل ود هدن راس یسحل | هد هلا یرظطات هبحراخ هسور هدعروسرتب امدقم

 ینج همم هلوا یضار كسرب هنکرت كلومناتسا ندنالاکم نالوعوقو راد هنس همساقم

 ینج هلوا كعد لافتسها هثع قمشارغوا هللا تال کمو تارک اذم هدلووب قتراو

 تقو كنهمساقم صا تقو ییدریو رارق هتاقالم هدنروفرا نو ان ندنغیدلشالکا

 ك رک كنهسنارفو قمل وا رادماب هدنقافتا هسنارف یردناسکلع درج هاقلعت هرخآ

 كملا قیدصت یراشبا یتیدلوا كج هدناو شم اا رجا هدرارب رتاس ك رک و هدایناسا

 یدشمروق یملا فلکت هب یردناسکلع یکلعو طخ كنادغ و قالفا هلطرش

 هبسور كردا زاغا همالکیردناسکلع ادتنا ةاقاللا یدل هدنروفرا الاب هج ور هرک وب

 «هسنارف كنهسورو ییانسحم كج هدنا دلوت ندنو و یقافنا موزل كنهسنارف هللا

 شا سک كن هسنارف هرزوا كأ نون لم سوو طقف بوبل وا یدسح
 هسنارف و ینکح هک مزال كلر و قلوشراقرب هتماسح ینیداوا شلو هدکعاو
 ید نوین هدکدتبا ناب لیصفت رب ینغج هقاب هاب رظن یرانمشد ودنک هنمرانمشد
 هک دلا رادتنا هبهدام مرمت هلهجو وب جنا بودبا قیدصت ینا هدنصوصخ یافت

 ول هکلهت یسهوالع تالدب هقشب هتالدبت نالوبعوقو هج هقیتلوب ارظن هلاح باجتا)
 یسهمساقم كنهن امع تلود ردللفلوا تعاق هلرولوا كایدمش ندنغیدلوا

 قج هم هلوا لباق کره هسور ندنفرط هسنارف كزاغوب یياهلبا لومناتسا هحنلک هنشح
 كن اسالاو یراتلود اسناسساو اپ تسواو ۳ هل هساوا ضار کو هسنارفو

 ) بریارحهسی 



 ها ی

 تقو و ست وق ا كنەلئسم عار 1 EE هش ا ردق

 | تالکعم ییدتنا یداصت كیهتنارف همانناسا هک وصل ا لع زد
 ردشملا ثدح راس وعص هدانا و ید هج هیسور هدنطض كنادنالنف وللثم

 هد هس | یفاک هفمشاغوا هل رل ود را ولن امع یسود را هس ور نانو هدنلحاوس هن وط

 | رولوا روح هکم رو هفرطوا یتتوقراو هبسور هدنروص یراقدنالقایا هحتام رلکرت
 نوجا هلتسمر هج هاب وا هدوب رولاق زکلای هلا هقفتم لود کا ید هسا رف

 ردشمام هلوا لصاح قاغا راد اکا هدنس هن ام تلود کیا زونه هکقح هلوا شم وا

 ردیلع | تعاق هطض ثكنادغ و قالفا هل | بدن الف هسور اج ی ءان هراس وب

 | نالوىعوقو هداناسا بودا تعاق هنس هرعسط د ودح تان ودك منا هستن و

 کو یمتشلاا یر هقش) ندنعفر كس هبناح ور ترم یکحب هم ور و ندنعفد كناصع

 | اا لااس رد ثالاع یش دلوا شعلا كار ه هسنار و كنا سور هرزوا قمل وا لنکا

 ۱ قفاوم ی AE | هلقحر ردق و كنف ي لنضاما ردقح هنل وا ےس هنس راسا ر ۱

 ۱ ید هب همسج تا ۳ هریک N دعا هد ورلبا بولوا تحاصم ۱

 قوج اهد هنسارجا راشیا كوي ندنرلقدلوا جنک روط اربعا کیاو رونلوا ثبت ۱
 . یدد ( ردراو یراتفو |

  كناده و قالفا ندف رط ول هسور طقف یدسا تقفاوم اکو کد یردناسکلع ۱

 | یدلبافناکخ یسفلاخما همانقافتا هعطق رب قدصم یتساضر كنول ها راد هو
 | ندنلاصحتسا هیموم هحاصم ی رظن حمطم قحا بودا تقفاوم اکو ید نوسان

 | ییعل فا ثدشت اکوب هلا داحشا هاسو یهمانفاها قح هل وا مس هلسل وا ترابع

 | كرد ناش رد ملل لک ا هب ول هرتلکنا قاضالا ندف رط تلود یا

 | یرظان هبجراخ هسنارف تفک هرزوا قفلا هملق یس همان دهع قافلا هعطقر هدلوب وب

 . یدل دا هلا وح هفوحامور یرطان هح راخ همس ور هام | ینابماش

 | هدنراس نامه 19 نا راردا.هر ف یروک ذم همان دهع یرظان هبح راخ ییا و

 ۰ یرلک هروهط هام لکشمرب

 | كحتدم ر كرل هدام نالوا راد هنطض ینادغب و قالفا كنهسور ولهسنارف : کلوش

 نوش اب ارز ۰ یدروبعا قفاوم کو هسا وا هس ور بونا تس موتکم

 رار هلا زارتحا ندکمروشود هنغاحوق كنول هرتلکنا هدودوک روا ی هبلعتلود
 ٠ غارب رکید هنیرزوا كت الکتم نانلوب هدنادیم هدقدلجا یسوق هلاکم هلباول هرتلکنا
 | یتولهرتلکنا كرك ه رکصن دقدلوا لصاح قافتا اشاسا هدب وت الوالد ا: وااع سم

 9 ی ناشی و نا و سد
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 كم ردر و رارق رب هدهعطق تروص هنشبا نیتکلم لواب لوا هسیا ول ههسور
 . یدبا هدنص وصحم لما

 ديف هدهسیا شما یس هعاتقا ییردناسکلع تاذلا نولان هنیرزوا كلوب

 هماندهع نالوا منت هلهج ولوا بولوب تروصر یسهتروا یسکیا ندشیدلوا
 . یدنلوا اضما هدنسکیا نوا كنحنرفا لوا نی رشت

 روطاربعاییاو قلوا تهحکی و لدکی تلود کیا هدحلص و برح ) یماکحا ٌهصالخ
 رضاح لاح هنالاکم قحملحا هلو و بونلوا فیلکت هلاصم هبولهرتلکنا ندنف رط
 هق.دغلوا قیدصت کر ههسور كنادخ و قالفا هل ادنالنف یرهنلوا ذاختا ساسا

 راتکلم نانلو هدنفرصت ولهسنارف لباقم کوی و قمالوا یضار هبهلاصم ولهسنارف

 ولهیسور هثدفلوا لوق یراطرش یسلغار, هفژوژ كنجات اناساو یم اق هدند
 هاب ایلاعباب ولهتسور ه رکص ندنساضما كل همان دهعوب وكماعا اضما همان هاصم یخد

 روح هنک ر كنتکلم یهناعع تلود ابرح دل رکو ال ك رک بوشب رک هبهلاکم

 ک هدنسهرا اع تلود هل هسنارف تالماعم قجهلوعوقو هدلوب ویطقف و كملبا
 هدام هرزوا كماعا روح هتعحام هر ول هرتلکنا یول اع هد ورو للخ هغاتسود

 كركو كلر و رارف عینک 1 هرک اذلاب ه دن رلهناىم ی راعخ ص تلود يا هم وا ۱

 مایق هبرح ولیرتسوا ینالوط ندنراهلئسم ایناساو ابلاتبا كرکو ندنس هدام نیتکلم |
 هدب ول وا هلاصم یس هح كنهمان دهع ول هدر و كمشل رب لود کیا هسیا ردا :

 ندنراصوصخ كما تاقالم هنب روطاربعا ییا هدنف رظ هنسر هسیا رولوا رحنم هب رح

 . :ردنراع

 ندح وسا كناپدنالنف و شملبای یس هدهاعم قاھار هدا روطاربعا يا هلهح و را

 شلر و رارق هنصوصخ یتاحتلا هنکلام ولهیسور هللا عزن ندهیلعتلود كنتکلعو
 . یدا فلاح + دک یرا رظن و دضف قده كروطارعا یا هدهسا

 هدنروص قفاوم هنما ص هلا راجا هحاص یولهرتلکنا ی رظن حمطم كن وشان ارز

 عفد ینالکشم و سه هدو هلسل وا ترابع ندکمروتک هلوصح هبمومع هطاصمرپ ۱

 نملمتلودو كمروک زاو نده رح تائه هلا دیدهت ییولرتسوا هرزوا كما
 ۱ . یدا هدناما كم ا اضرا هنکرت كنيتكلم هلا عاقا جم ردتاب
 تراعندنکلت و طض كنتکلم رارب ها ادنالف هسیا یلما یاصقا كني ردناسکلع
 بواشخوا ینولیرتسوا كحهاس هراقح تالکشم ضعب هدصوصخ و هایسلوا
 . یدرتسا كم روح هک و كنبتکلع هاوخانو هاوخ یهیلعتلود قر هداشویب
 قافتاروک ذم یرلتکر حو روط نالک هعوقو هرکص دنوب لر ووطارپمیا ییا هيلع ءانب

 ( یسهدهاعم )

۱ 



 هد که تهاطم OG هاما هد هسا | شملا نارود ه دیس ات ی هدهاعم

 . .یدبا لید

 | نوجا یسن ؛هلسلس یاه هلتهجیبدلوا یدالوا ندنفژوژ هحشروطاربعا كنول ان و

 ین هره تندر اک نوطا ید لوا روس ییوز با
 | 4 یزدنانکلع یو نارلاط هلن روفرا هک و لا د

 | صوصلالعو رازسنارفكنس هدلاو دالا تبن ون راهظا هدايز كب هدفدجآ
 هسلار مسنارف تولوا سف ودوت روا راولههسور ندنع دلوا یتموصح هدنمح نوا

 كانعوح هده املا هلا هداعا یابد هدعل و زمساب د قلارار نکیا كىل وناق لصالاق

 [ و

 | ضم هدحاودزا صا هلسسح بهدم فالتخا ندنن ودنا رس رولب ی دلوا هن

 یکجهدبا یبس هناح كتالکشم هلوقموب یردناسکلع هفام عم یدبا راکرد تالکشم

 . یدلىا دعو

 هعر وسر یردناسکلع هدن زاس نوا كنح رفا لوا ن رشت ین هدنابعش رخاواو

 يا مدهاتعم یاضتقمر توج ندنروفرا هرزوا كما تد وع هسراب نوشانو

 | فوجامور ندنفیدلوا ممصم ینیلکت هلاصم ه ول هرتلکنا داحالاب ندنف رط تلود
 ۰ یدتا تع نع هسراب ید

 AS ندنفرط نتقفتم نتلود ناه لوص ولایدل هسراب فوحامور هلا نوشات

 | ایاسا كفژوژ یعد هنتلود ایرتسوا یدلراقبح راراتات هب هرتاکنا هدننمض ییلکت

 . یدلدا فیلکت یقیدصت كنغللارق

 یفژوژ یردار هرکصندکدتبا داشک ینسلحتتام نانوعبم نولان هدناضهر لئاواو

 . یدتِک هما وا هرزوا كنا سالجا هنتخت ایناسا
 هب هعفادمیلل ود جوسا هلکعا رکسع قوس هنیرزوا ایدنالنف یخد یروطاربعا هسور

 هدنتیاهن هد هسا شلوا فلت ینادناموق شاب هسور هد هن راح هعفد كلبا بودیا مابق

 ایدنالنف یرک ادع هیسور هدیجرفا ءيا نیرمشت لالخ قرهلوا بولغم ولجوسا
 1 ردشعا اانا نالو

 ندنف رط یل ود 50| ااوح هنفلکت هاصم نال وادار | هب ول رتلکب | الا هحور

 هاب هب هلاکم قحولحا هدل وب و رار هلغملوا وززاو شهاوخ راها هر هلا صم |

 | یتیدلوا شمردش زق هل اتاق وشت عاونا هنهبلع كنولانورتدنفورپ هلکعا نطف و ۱

 طرشو یدنلق طرش یسلوا لخاد ید كرالومناسا صوصما للعو كنراقفتم

 یدل واماود هب هلاکم تدمر هاتهح ین دل وا در ابعطق ندنف رط ناتقفتم نتلودرو دم

 یک عح هس هل وا لاج كح تن یتا دل وا راو دیما ندهلاکمو ولهرتاکبا نکل

 < تدوج حران ) . 6 o ( عسا دلج ر
Ras KEEN 



E, ۱یداشالک |  . 

 یایا نوبات ەد۹ىل | E یدوع هعر وسرت كف وحامور ار ۱ حر دز هلاحوش ۱

et وب e~ 

 فوخ ود رولک قلق 9 هل رلهعباتش هاصم وللثموب هب ولایرتسوا هللا رللویناسا

 ۰ یدلبا ماود هبهناصخ تاکرحو راوطا قباسلایفاک هلا عطق یهلاکم هرب ندرب كردبا |

 للخ الاش هنرزوا رک ذلافلاس فلک نالوا داربا هودنک لود ایرتسوا

 ندزمنا راکفا نام هدننح قیدصت یغللارق كفژوژ رارب هلبناس یجهبمروتک
 . یدتسیا تاحاضیا راد ههلاکم ندا نارج هدنروفرا لوا |

 هب ر وف را یزک ا كنارادمکح نالوا لاصم ها راتل ود هس ورو زرسنارف کنوحو

 ص وصح روم ام ند راف رط یار ارضع بودا تاقالم e کیا 2 رهلک |

 تادلا هاتهح ییدقوا توعد هروقرا یروطارعا ایرسوا یدا راشم ردنوک |

 ندا نارج هروفرا "ةققح و كما و مسر یارحا |مهاط طقف |

 ۱۱ ا سوح رومامر یدوا هرزوا قلوا انعآ هب هقسل و
 ینم هشدم هلوا فقاو هئشرب ندشدنلوا ارحا هنامرو موتکم تاق ها ۱

 هدلاحییدتا رادتا تاکرادت هدایز ندکلوا بوترآ یثالت كنولابرتسوا

 ۳ اعا یهینامع تا یسهحش ثنالاکم ندا ناارح هدنناقالم تروفرا ) |

 لبلد یس هلتسم اب اساسا ۳ | ل IS ها ىتوقكىولەسنازف |

 . یدلواردا قوشت هب هحاصم هلا و ]ه رتلکن ا یهیلعتل ود هلرلزوس وللوب ( ردیفاک

 كن ولایرتس وا بونمشانس ه هحاصم هدنروص ققاوم هنها وند كن ول الو و ۱

 هنسهراد یبهقتلو كنتقفم ناتلود ارظن هنسهحورمشم تاکرحو لاوحا یخد

 اس هلو نودنادعو ییکحهروع هقرصت هضق اساسا هدنفرط
 ندفرطر هجا وروا هنسارجاكلداوم نالوارک رارق هدنروفرا هسیاهدنردقت یماتخ |

 ولارتسواهنسمللا كلمو طضینادغ و قالفا كنولهسور هاتهحیتحهسهنللوا تعنام

 هخدلوب قفتم ارب ول هرتاکناو کج هیم هديا تمئاع ید هیلعتلود بویمهد یشرب |
 هلیساباخرولوا رد هل وسل یسهلتسم نیتکلع هب رام الب هل راتهح ییتچ هیم هنأ ید ۱

 ۳ 1۱ د هنفوت و تکم هدس زاب كف وامور ردق هتتدوع ندایناسا كنويلان
 تام نانوعبم الا هجورب .بویمناکا قوح هدسراب هدنندوع ندنروفرا نولانو ۱
 هدناموق هتسودرا تاذلابو كردیک هابناسا بقعرد ا هك یسلحم |

 یردار هلا لوخد هدردامو هباع ه رالوماسا هدنفر Eel يا عقاولاش كردا ۱

 | 2 رللواساو ا سالتخاو طض یقاومرنک | كنابناساو سالجا هتخناناسا |
 زونه یسهلئتسم الاسا هدهسیا شملا روج هتعجر یرلزیلکنا نالک هتیدادما |

 ]سا نا



 را امدمه TE خر 7017 هن وات اا اساسا وشاو

 راتحز یدکح نوجا كما ناشیرب یرلودرا ما م تنمو لمکم كس راتلود هسورو

 ِ ید EGS چیه هلتسسن و

 ندا ماف ههعفادم نرلکوک و ناح هدنروغا هظفاحم یترحو نطو ارظن هلاحون

 للم نوس قر هلوا ناع هدهموعع راظنا یشدلوا لکشم قمروط هنک وا كتلم

 . ید هدکما راتعاو عمس «هلاحا هتسهلتسم ابناسا ابوروا

 ۳ رانو ندنغ دلوا شما عیاضرارپ قوح كد هدنف رط هنس شب نوا هساولاپرتسوا

  كنوبا قولوا هعفد كوص كا هدلاحینیداوا < هدکعزول تصوف نوا ی

 | هن رهن نم كنسودزرا رسدارف هدرفس یا وشراق هن راتلود هبسورو اس ور

 هد وروط فرط ی نک و ما نوجا ول رتسوا تفو یاو

 . یدشلوا هشدناو شالت راحود كرەروك یتقافناو داحا

 | هدیودبا تعاتق هنماکحا كنادهاعم ینیداوا شملبا دقع هنالاغ نویلان رکا هیف ام عم
 ۱ | یدنمراقبج سس تولوا یصاز هم ردق ضد ولیرتسوا هسم راق ح راهلئسم وس و

 هاماعم کیدلیا ارجا هدنقح یلغوا هللارق ایناسا هدنواب كويلات ارخؤم نکل

 . یدلوا هرّوم تربعر ار نارادمکح نوت هنارادغ
 ارحا كنهاماعموو یخد هدسنقح ینادناخ ودنک یروطاربعاایرتسوا صوص ىلع ۱

 ۰ یدشود هنمه و ینح هلل وا

 ۰ یدروتت ؟للخن هسا رکسع سومان هنم ضع ثكتهسنارف یرلهعقو ایناسا هکو لاح

 ۱ : ید وتو هر را

 ینارادمکح امنالا هحرکا بولوا مصخ هرازسنارف رلنالا نوتب حورشم لاونمر و

 وشراف باک ماقتنا راکفا وب E هظح الم یتسه ر 9 بای اه هوق كنوش ان

 یارادمکح الا یک ینیدلوا لئان هتب رفظم قفوا رب ولیرتسوا هدرلهسیا ۳9

 هنهباع رلزسنارف كرانالا نوت كر هس هدا تمواقم هنترا رح كنهبمومع راکفا

 روهشم نانو یتلاف كا هدنحما كس ر لارنح و ٠ یدرولس العا كب ی راکج هدنا مایق

 هدای ز ك یتس هب كغ وقف فر وا دد رحم * ییراظن كلاشرام مان لراش و9

 قح هللوا قوس هر > عقوم ل لاحرد هدنروهط هراح : هکهالوش ۰ یدردنلتماسج

 ید یبر طاستحا ردق كس : زوتکا همش ندقدلوا اهم یر ا كس زوحوا

 . یداراو

 ۱ شا نوار و عر)ی رب یو

 ۱ كن ردناکلع هلا نويلات اقاعتم بودا ا مظع هنغل د رحاق ندلا یتصرقو ۱



e AA ح « و 

 هداناسا یدلبا فعض بسک ندنغیدلوا لوغشم هللا برح ولهسنارف وږې د هنس

 یروطارپعا كرهید ( رویمهقبج هشاب هلب رار وس ماعرف ماطر زسطابضناو زسمیلعت
 بویلوا هدراکفا وب لراش یودشرا زکلای یدراروییدبا میحشتو قیوشت هکنج
 . یدروهلوا یعومع یازهتسا رهظم هلتهج و ید وا نکل

 ثدشت هناکرادت ولرده الخاد بور و رارق ه رح یلود ای رتسوا یانندراسسوب

 ا هحورب هد هرص ینیدالشاب هکملشیا هنهبلع ول هسنارف ید احراخ یک یيدتسنا
Eتن هماعتل ود هلک . یدردا قل وشت هر هحاصم دقع هلا ولهرتلکنا قەل  

 هیت ەىقىتل ود لاوحا

 ندنروفرا فوحامورو یناسناشو نارلاط هلا نوان هرزوا ح ورشم لاونم
 یسحللا هبسور نالوا شمتک هتروفرا هدکلرب هلران | امدقم هدن رلکرلک هسسراپ
 اشعتسا ندشرومام راسفتسالا یدل یدتقا بح یک دعا تدوع ی وتسل و

 | نایعت یسحلبا سراب نک اروق یسحلا هسور ی هد هنایو هترزوا یسوا شملنا
 یدلوا تولوا صح م هب هلاکم رف هکلر و رخ کودا شمللف

 هد هسا شما شالت هابنط رولوا بيس هنس رخ ات كن هلاکم یخ د لدت و کا

 . یدشلوا تاست «یداب هبنم ضم هیودنک یدورو هسراپ كفوجامور

 ابا یاماش یرظان هبجراخ هسنارف یدنفا بح هرکص ندنتدوع تنویلا هکویلاح
 ۱۳۲ کلر و رارق وارد هن راد هتسهلاصم هللعتلود هدنوفرا بوشب روک |
 ینیدلوا ءدکتا ملا هوج اب نهیلتلود لاسم لنمروطارپما) ینابماش هدکدتبا |

 چاقرب بویمتسبا كجا كرت ینادغ و قالفا یردناسکلع روطاربما نکیا مولعم

 ردانعمر یک هدننروص كارتشا یسهرادا كتسضارا ناتکلم وتشا ورد هنس

 یدمش ندنراقدلوا شملبا تغرو لم هزب هلتسح قلوا زمنهذم مه یسلاهاو |

 هکیدلاق رربو للخ هزعاش هللا ناب كعا كرت همالسا لها نالوا هدرخآ ند
 رهم لماح الاح تولوا فیلکت هلام دقع هطساوالب ندنف رط هشامع تلود

 کسروزوب لاشرام داف ندبامارآ هدشای نکیا هدقحسور اشاپ ینطصم نالوا ترادص
 یتروص كماسعا لوق ینطسوت كرم روطاربعا كرد یدبا هدکشا هریاخم هلا
 یاهداسالا قر هلوا لوغشم هلسس هدام اماسا ید زع روطاربعاو شملنا هنارا

 هدسوشراف هسور هلکعا قوس هنیرزوا ابناسا رك | كس ركسع ك زو رد |
 تاغام بونم ەر و باوجر E هن روطاریکا هيس ور ندلحا ید وب فعض |

 طسوت هکیدلاق ردقوب یشیدلوا غراف ندطسوت كز روطاربعا هن هدهسیا شما
 ید تلود نالوا طرس وتم هدر وص دوا لوف ,OE ناتلود یس هدام

aanو دو  

 ) یارجا 0



 ون ۵ جنس

 | هللا زغاربا مزب هبوتسلوت نالوا یسیحلبا وهیسور هسخوب ردیا طسوت یارجا

 هلآ لزع ینا هعفد و و یدعا لاسرا "المکت یتاملعت نکیشمردنوک همانتصخر
 كر ندنف رط ولهسور ردملس یحهبعا صخر ید ینسحل | کیدلی ا نانعت هر

 | طسوت یارجا هک نالوا طس وتم هدقدنلوا هلماعم رد ندنفرط هیلعتلود و طسوت
 هداحشرب رخآ دوخای هداومناتسا بوربدلاق ندفرطوب یهلاصم ولهیسور رول هدا
 ءان هزمغیدلوا هرزوا هلاکم یخد هللا ول هرتلکنا هدانا ویو ردشعا ممصت یتسلوا

 هاغ هلفلوا قجهلوا لخاد هبهاصم میطلاب یخد هیلعتلودو ردلومام هطاصم کلب
 هدهسیا لکشم یتحاص» هلعتل ود هدنس هلاصم هرتاکنا هجرک او رولوا فرط رپ اک

 لاونمو یرارق كنالاکمنال واهدنروفرا هتشيا ردشمت |مازتلا نهیلعتل ود زم روطاربعا
 نادغب وقالفا هدند ول هرتاکنا مزب )بونا یربص كندنفا بحم كد ( رد هرزوا

 هللدرس تلع ندزکف رط هک راو ردقوش هلوا لکشم هحاصم هک قوب زع راتکلم یک

 هلع تلود ود شرو هرات دوخایو کا
 | نم هدامرب قجهلوا عاز بجوم مزب هللا ول هرتاکنا نکل مهلیب هسرولیغارب هدقجآ

 E رک تدمر قرهل وا ب رطصم ینابماش هلسع د ( مردنا نظ ردقو

 نوع )یخد یدنفا بح هلباقم هند یدبشعا لوخد ردق هلوماتسا ول هرتلکنا)

 هب هلاکم سلاح كردند ( ردرضاح یراباوج هس رولک مزال لصق ردم ولعم یدلک

 . ردشلر و تاهن

 ول هنا رف لقتسم ببس هتموصخ نال واعقاو هدنسهنام ولهرتلکنا هبا هیاعتلود عقا ول

 عنام هب هلاصم دقعو بوشالقای هنر ر تاود کیا ورندنفورب هدلاح یتیدلوا

 نکیآ هدقل وا ربخأت ثعاب یرطاخ تیاعر كنوطا زکلای بویلاق یشرب قحهلوا
 | رار ز هلکن ون یهملعتل ود هدنر ده یلوصح ها e EL ناما ہد ای

 ۰ ردید داوم قحهنا وا بحعل هداعلاقوف یسمتسلا قمردنل وب م

 دازب یتعرو لىم دیش هقبتل وب هرتلکنا كن هماعتل ود یالوط ندرلہدس وللتمو کولا ۱

 ها ول هرتلکنا حو رشم هحور ثت ولاب بودا 7 اتو ر ره یس هر هحاصم دّقعو |

 ۱ کی دلاق یدروہ اها هیسأتم لس و ها حنا كس وب ا یم وا شمشرک هم

 قح هنالشاه هلاکم و طبس راب ا و شمش هلا و یدعاوم هح وب كن وا

 ۱ هلا یسروزو نیدعات وا نامش نکا عادلا یەىلعتلود LE ندتفو ردوو )را

 للح وص یهیلعتلود هحینسا وح ر راقبح یح وص یتحاصوا رس رح ولد نوا ه راخ

 ۰ رد NE نااش هبحعل هداب زاهد سم ریش وا

  قلغوطو یبهلاغ قعاتوا هدقلنامولید کلب ردیلماا بحت چیه رانو نکل
 . ردلماس یغیدل وا یمهبعاد



۱ 

 | یدقا بح ندنکیدایوس رازوس ضقانم هرکیدکی وللوب زر ردنوک رومامرب هیهلاکم "
 ۱ دی ناه هل رهمشرک هتنافلکت ثمر دتسا و مکحو ثمر و یعم هرات و قل را

 یهبد و یناع هب صو هد هسا شملنا هشفام یلخ یدنفا ېح هن رز وا راثحوت

 بود( لیک ولاه و هللااتسح ) تیاهن ندنغیدل وا ثع هلداح و تحم وشراف هراقا سقح

 ییدلبا دقت هیلاع باب راد هراصوصخ وب ءان هنغدم هلو هراح هقش ندافعتسا

 كنهسنارف بولوا خسفنم .یخد ناصخ سم لکد مکا كشى رالوق ) هدنار رح

 هلا یس هاب یجناستن و یلاونع كبحلبا كوب لباقم هن راذکتحلصم کک هدلوبناتسا

 هلقل راذکتحاصم یا رتی ینکیا وید( ردلکدیی اله هیلعتل ود تکو شو ناشتماقا هداروب

 ردشماا اا تصخر نوجا ا تد وع هر داعس رد هد وعارب

 هاب دفع هلا ولهسور هک یدشعا نو وار هل و هلاسامع ید هتل ود نارا نوش ۳

 ES EE نالوا eS ول هس ورو ررلطا لاخدا ید یزرس را

 هدج راخ ید رانآ هدنس هطاصم تسابت و شع | لافغا ییولناربا ود زردبا دادرتسا

 یسحلا نارا ندنغیدلوا هدقم وآبودادلا هللا لعلو تبل هن هدلاحینیدلوا شارب
 ۱ هلا یدنفا بج ه رص ء را كردا تاقوا ا هدس راب هد وهم هداتناوب ناخ و

 . یدا هدکمنا لاحیسح

 | یرلداعاوتنما هدنقح رلزرمسلارف كنقاخ هقرش كلام ییالوطندراسس والثم و هتشا

 ۰ یدناهدقلوب قر یراراتعاو ذوق هدانسا امومع كرازیلکنا و هدقل وا بلسنم

 هنناپ هلک ما توعد ف یدنفا یخ رایت E ا ندرلهلاکم روک ذم هدالاب

 ۱ هژلزع روطاربعا ه دناقالم نالوا عقاو هلا یروطارعا هس ور هد ر وق را ( هدقد را و

 ردشمامهل وا لصاح قفاو هدد رانو هحنحاصم هملعتل ود نکیا راشعا قاها هد هدام ره ۱

 رومام هر هلاکم لح 4س رتل | هملعتل ود و مردبا ناس یزمش دل وا طسوتم اعاد هقام 5

 ردهاصم دقع هلطس وت كهسن ارف مترومام ااوح هتک د (رر ردد و5. ید مدار ۱

 8 ) مهد ی اد کو هاغل وا جراخ ندع رومام ساسا رلزوس كکيدمد وا

 ۰ ردشم ریو باوج
 یلود هس ور هلا هءاعتل ود ا یتا دل وا شمقنح ندطس و یار و کن وج

 یهیاعاود ف هاخادم مس ر ربع نم هنالاکم كح هد انا رح هد رل یر راصخ ص

 ۳ زا و اسر ی ماش ندنفیدنلوب هدنسهبعاد كملبا اضرا هنک ر كنتکلم

 لح رد ؟ه سیا رتسیاو زطسوتم هن رار هلکمعا ناب یغیدلوا شملکح ندطسوت

 . ردشم رد اک ید هلمناس ی! دل وا هدنح راخ كس وذام یمارو قلاس

 ولربخ هاصم هلا دودح 4 نده وط 4 a فوحامور هدعل

 ( یغحهلوا )



 و

VA 2 < 

 nt یالخ ثناملعت نالوا شل هنس ودنک هحدقا هساو بودا ناس ینغح هلوا

 ٠ هدلو وا یغد ینآ یدنفا بح ندنغیدلوا فام نوت نو هنکلسم كناشاپ

 ۱ رد ردشع هلا باوحرپ

 نام ی نیا مه هدزوسو زاس هلا هیلعتلود نوان لصاما
 | روط ولرد رب نوکیه قرهلوا زاسمد ندنرلهدرپ اون قوغص هابراشقاب نزن هرکص
 تروفرا وسشاو یدلوا یلاخ ندکمر و ییاذع لکوک ههسلعتلود هللا شارخد
 روتا فدا قفورا براک ید ندطسوت یاو دیک ا

 ك.

 كت وشراق ههسور قرهلوا هدنجراخ كتوم نوناق ینهیلعتل ود ( یرخا همغت

 ۱ . یدقارب اهننو

 | .راصخ سم هب هماکم زا EOL 3 رفتم هلا ول سوز هناعتلود هنرزوا كن وب

  بوریدشلرارق یهلاصم دقع هلبا ولهرتلکنا کک وا هرزرا كما نا
 تقوا ل ا هلاوحا شورو هدقمع وط موتکم ۶ ند ول ذ یت وب طقف

 . یدا هدقعازوا یشا را قعارف

 اشاب رادملع نیدعا ترشام ههلاکم هلصخیم زیلکنا زونه یدنفا دح و کو لاح
 ندسلاع باب یدنفا دخ و قرهلوا تسوا تلا لوبناتسا هلا روهظ یسهعقو

 ههلاکم هلتمرک ناه بویمروتک روتف هتنمه هدلاح ینیدلوا زامهلآ باوج هحتسرد
 . ردشملا ماود

 هلسهاپ هم رکم کمو لوا صخ ص یدنفا بلاغ باتکلا سمر یخد هنسهلاکم هیسور

 نواه ناود یکلکب هداز لکی و: یاد صخ سم یدنفاابضز دم و

 | رد روس ناتو تصن یناحرب هلاکم هداز فی وتشارتف دو تلات شی و
 ۱ ا E یا فراع ردنلوا مانعا هنسلاپ هوط هدلاوش رخاوا

 ۰ یدلروس نیست هنتلاکو

 هدکعا لحعت ینصوصخ کلمو طض كنادغ و قالفا ولهبسور رخ ّومو مدقم

 یالوط ندنسماعار هد همر وس ك E هسور یخد هنلعتلود هدلاح یش دلوا

 هایناسا بولک ندارواو ییدتک هتروفرا ندسراپ نویلان هلیس کمدبا تا -

 توبلاق یجهد تیاهن یدا هدقعتوا هلتروصرر ید قرط ییا هداننا ی کس

 هد ودا كر هب ر ولههسور یراب زم رگ هم هديا هظفاحم فک ہ ) هن هماعتلود

 هنصوصخ یطاظناو ماظتنا كز رک هش هلبدقع هلاصم رب لغاصو یئاد هدنلباقم
 . ییتکلم هلا رازوس هناهاوخرمخ ا وکو هناکز ان تیاغوللوب 0 زک ها راکفا فرص

ER ۱ا ل ا يااا هنحمصل 4 قلوا  
۱ 



 كلاغ تیماعت كنهياعتاود هليا میظنت همان هلاصم رب قفاوم هب ولطم هللا ولهیسور

 ۰ یدلبا ناس ینکحهدنا دهعت یخد ینلالقتساو

 قفلوا تکرح هناراکادف هحتلم نوجما هظفاح یتاودو ند افاپ رادملع هکونلاح

 هبمالسا تام ندزوو بودا توعد هداحا و قافتازک عرب یهممالسا تام هرزوا

 ۳۳ در نر 0 یافو كلا یا نتمشود هرادیما لوس خو
 نوعلمو روفنم هدندنع كسک یه رانلوا بس هنسلوا هدزنک الف كنا هسلل وا هلاصم

 زونه یک دوم ناطاسو ینجهبلاق یرابتعا چیه كنولقاحوا صوصحایع بولوا

 . یدبا راکرد ینحهلوا لکم

 هب واقاح واو هاملعو الکوو هنس رات رضح ناخد و ناطاس ینیلکت وب كويلات هیاع ءان
 ندنفا راکتنابخ كن ویلبا سک, یه بوت ناب وصخ هدنقح رل مسنارف و یرلک نا ۶ ته

 ندکعا لوق ییلکترب بحوم یراقحو لذ هلو و یدلوا ردا تیاکشو ثح

 نوت نوت هد وناحالس هحتام ینعع قعاللوف یجالس یت دلرضاح كرادملع هسا

 دقع هلا ولدرلکنا ناهو ىدلر دلا 7 یروص قمشاغوا كدەحلوا وح ۱

 حجج

IY |زس ءا كدا شمتشبا ندحراخ ینکیدلردنوک ریروق هحص وصح نوجا  

 . یدلر و رارق ابعطق ههطاصم

 هسلا ا دقع هلا ولهرتلکنا هملعتللود رکا یراذکتحلصم نسنارف طقف

 ماتخ ندنشدلوا هدکعا دیدهآ و عنم ود ر ولوا شعا برح نالعا ه ولهسا ارف

 نولمنوط موتکم ندرازسنارف یرومام تقبقح كنىدنفا حو ردق هتحلصم

 كرهنلههبش ندننالماعم و تاقالم هلبصخ سم زیلکنا كنسدنفا دحو هسا ولهسنارف

 دقع هلا ولهرتلکنا كنهلعتلود هکدعا هلاصم دقع ولهسنارف هللا ولهرتلکنا

 ۱۳۱ اه هتل سواد قر لاغر هلا لک یبساما هطاصم
 فراع یک و سر یراذکتحلصم زسنارف ینوک یحن زکس نوا كهدعقلایذ یتح

 هلا ولهرتلکنا یراتلود هبسورو زسنارف ) هدنسهلاکم نالوا عقاو هلا یدنفا

 ید كنهبلعتلود هنسهحتن ندنراقدلوا شما ترشابم هنسهرک اذم هطاصم

 رولوا اه به راتفلک ییدلبا رابتخا ردق هیدمش الاو رولکءزال یسوا رظتنم

 ۱۳ 1 كودو ردا راطخ۱رومام ندقرط مود ینساروب
 هسلا زلر و مرار رفا هعطقر نام ینفیدلوا یرارف هب وک ر انلعو ارس رتاد

 تکا ج ندنعح هل وا كعد راو یداصر فح كن ەىاعتل ود ۱

 هب هرتلکنا ندنروف را امدقم ( هدر كحهر و باوج هلاوسوت یدنفا فراع هاسس# د ۱

 ( ید )

۱ 

۱ 

 رده كعا لوق ینهطاصم رب هلب و هروک ههاشداب روسج و راد رب شمقبج هتخت



 دل راذکتحلصم هدک دتسا تاحاضبا ود ( ردلصت و هدن روح هناما زکیدتبا هدافا ید

 دقع هلا ولهرتلکدا تقوا یراتلود هسورو هسنارف ردق و معامولعم هنئالصم )

 یدنفا فراع هترزوا یسعد ( رولوا لخاد ید هبلع تلود هسا زارا هلاضم

 كن ولءرتلکنا یدنا روهط یتا راح هسور نوجم رطاخ تن واهسنارف اما لزوک و )

 یدلآ اصغ یراتکلم و هعاق هح وب ولهسور ۰ یدنلوا رابتخا یماصحال تارضم

 "تغ هدتتسامت نکرونلوا راظتنا هتسافاو ارجا بولوا یرادعو هحنوب كنولهسنارف
 یدلعار هدن ادىم هلا طرس وب عور ۳ هنلعتل ود نودا ا هلب | ول هس ور

 EEE یهیاعتلود ید هدنسهطاصم وله رتلکنا هج ر دقت وب

 یبراصوصخ یموزل هجهیلعتلود كنسەلاصم زیلکناو ینولت كنولات ود ( یر

AEE E E [رد را شمج ران وب ) هللا معلت راد ی تا ا ده الو  

 هدا رحا یتمساصم قاهاوخ رب> و صولخ هد نهج هنلعتل ود یروطارعا هاو

Aas SAN gS E sS9 هلعىل و نجس ی رم اوز دی  

 رفت هیلعتل ود هللا ناحبس ) ندفرطورب هلیسعد ( مرتسیا یاوج ییطق یمکجهدبا
 ی یا

 هب یدمش ث هماعتل ود روم دا یس هلاغشاو لامعا یو ا اءاد یدعا کالم

 ءرادا هلرازوس وللو:( یلکد نوجرطاخ ولهسنارف به دنادش ییا رابتخا ردق

 ۱ . یداربدشک ید نوک لوا هله قرهلوا ساج
 یسادرف بوروس ینسهلاکم هرتلکنا یدنفا دیحو نکیآ هدهثحابموب رانآ هکوبلاح
 . یدشلوا رسم هحاصم دقع

 زیلکنا نانل و رظتنمهدزاغو ج راخ هدقد را و هنسهعلق قانح یدنفا دح و :ک هل وش

 لخاد هل | نتفرف ی دل وا 9 هر اجلا هل | ( 3 وقس را ودا تر وز ( یه م

 ناعلو قلاق هدزاغ و ح راخ ی رلهنفس ر هلا لوخد هننامل زیک عقاو هدزاغ وب |

 هرزوا قلوا هلاکم لح یاتفح هداز مداخ عقاو هدهفاسم تعاس مراپ هروک ذم

 ینتقرف یصخ م زیلکنا ینوک هعج یجنکیآ یعرکی كفرش ناضمر لرهلیرب و رارق
 یرطسع رس زا و رونه دل رو یدنفا دیحو درک و رد کا رو نامل هاب ا ۱

 زاد هاو و /تالوک ام هد لطاع راتفسا ند راف وط اکا تا 8
 اقا هلاکم لح ندنیدلوا بارخ كن كاتفحب روک دلو شر دو

 هنن رمعت كنسهطوارب هرزوا كلروع تقو اهد زار هبا هلبسووب هدمهو كلدا
 و یدا شلدا تدشل

 شلدا قل هب هیهان وک هماقالا لحال هدندورو هنداعسرد امدقم كنساع ود زیلکنا ۱

 کلک بودک هشتقرف زبلکنا هللا دورو هزاغوب هرک وب ینازپ یناجرت زیلکنا نالوا ۱



e Vé رج 

 هدک دا زاغا هلاقو لق كرەلەهش یسواسنوق رسنارف یهدنسهملق قانح ق

 تدم هد وراو هندزب نوا هلا هصوصحم تصخر امدقم یدنفا دحو هکنوح

 ققادلا مدا هلتهج ویو شعادلا قوج ك هرازسنارف كلرهتنروس هدناتسهآ هدیدم
 زسنارف قرهاص هران | هن یتفیدلا ندرازسنارف ندنغیدلوا شم رک وا ها ین رالوب
 سولسنوق ) رادتالا یدل هبهانکتسا كنتحلصم ولهرتلکنا هاهحول وا یسولسن وق

 یراهلق زاغوب هدهرا وبو روک تقو زار هداروبای رولیب یلاح ٌهناطب زمتسود

 هلرازوس هدنیمرح تروص ایوک وللوب ( !هرویددا ماتا یخد ین ران اصقن كني رهیباط
 ۱۳۱ یا یر لد كن سهداخ یبهحبک ردف يا هدقنووآ نودادلا

 نیدعا تیارس داسف ةرارش ید هنا كرک اسع یهدزاغو بویلوا ینامز قعازوا |

 ینوک هفرع قرهلوا توعد یهخی زیلکنا ناه هرزوا قفلوا ترشاسم هب هلاکم ۱

 ك رطف دبع هرکصندک دتا تاقالم راصخ سم قرهلوا هعفد یجحنرب هدروک ذم كلتفج |

 قمانوا مرح هنسک هبهلاکم هدقدنلوا عاغجا رارکت ینوک یستریا رازا یینچوا |

 یتاکرس هبا رالغ وا رفن دنج نالوا دوجوم هدنتعم یخ زیلکنا هرزوا |
 قاب یناحرت زیلکنا هلا ی انفتسا ینامجرت هلعتلود زکلاپ بوللوا هداعا هتیراهتفس
 . ردشخلوا عورش هبهلاکم هلدالادع رلهماننصخر قرەلاق

 ها هداتناو نولوا دنع هثحاس ییالوط ندنالکشم ندا روهظ هدداوم ضع

 ۱۳۳۱۰ ناکرا قرملوا تسوا تلآ لوئناتسا هتیرزوآ ىدا اشا :رادملع
 تد دن و کد هدهمتاوح نالوا دراو هر یدنفا و ندىلاع باب هاغل وا تریح

 1 یدا و یو ۱

 هدنسهلاسر هعطق رب واقاق هح رات شدلواشمل | هملق هدّنحاصم ماتخ یدنفا دنحویتح

 ۳۳۳ ٩ ع نار هدهماناوح ندا دورو ندهبلعتلود هدقلارا) کرد |
 لاهاو لاهما یتحلص» اقرت هناوحا هجیت كنا وروا هرزوا هقاس لوصا نوما

 ولهسنارف هدنناذ دح اما ردندروما بلارغ یرلدوا شعا ر رحم ینراایاصو كما

 كرد یئدماوس ن هسیاردا تموصخ و برح نالعا ههبلعتل ود هدننمض هدام و |

 ندتحلصم یاضتقم یسلوا بذدذم كتنطلس یالکو یارآ نوجا ق ا كوب ندنرزوا

 تدوع هبراح هللا ولهرنلکناو کج« بلروک شيا هللا لعلو تبل هیفامعم بولوا
 موزح یحهسهدما یش رب ولهسنارف ردق لک ررض كجهاک هعوقو الجاع هدک دليا
 ندمکیدعا هظحالم یش یربغ ندمظضت یهبربخ هلاصم یئاتدقلوا مناقداص

 هدروک ذم كالتفح هم ینوک یندرد یعرکب كلاوش هرزوا قلوا سلح ییندرد

 یهتا ( یدلریو رارف یضارتلا هبه زج هدام چاقر هللا عامجا

 ( لسالا و



 هک vo رس
 | هاروسج یدنفا دیحو نکیا هدکلرتسوک یتروص بذیذتو ددرت هجیلاع باب لصاما

 | ءدهلاکم سل یک وا نوا ها تموادم ام هناراعت راهنو تن
 ققوم هنمظس هلاصم ر دعاسم هبهبلعتلود یس یغوط هرو هتقولوا بوروت یشا

 یجنزوقط نوا كانسهدعتلایذ یسهب رج هنس چوا یعرکپ زوبیکیا كسب وشا قرلوا

 كنان نوناک یسهنس زوقط زوب زکس كیب كن وسیع ےرات هرزوا یکن رف باسحو

 یرادنس .هطاصم كردنا روم هقفدا ش نوا ی ینا تعاتس یک E یه

 . رده وا هلداسم

 یا لا ش یخدرلهماشدصت روللوا دارا هلشر (۵) هدلیذ همانهلاصم تروص
 . ردشمنلف هلدام هدنداعسرد و

 هسطق تاملعت هف رطر كنلاعباب هسرزوا یلالتخا كلوبناتسا یراذکتحلصم هسنارف

 | یتعلصم یسهلاضم درلکبا هاهح و و یی اوا زود هیات لار و
 ۱ زیلکن اب یدنفا دیح و یک شدالکا توروک یشدلاق هللا تكسدقادح و نوت نوت

 نمضتم یدیماو مو دیعو دعو عاونا نوجما ینا باتتجا تیا ندنسهلاصم |
 هرکشنذ هلاضم داقفنا ناولاف تحاع هنر ر همانناوج هتتفا شا
 | ترسم هبهماع كنسراب وط ثالنش المت | ندنسهعاق قانح هلباقلاب و ندننتفرف نیلکنا

 . ردشلوا باوصاب باوج ند هبوتکمو یرلادص نالوا نت |

 بوالشاب هشیا هللا دوعق هدنسهناګرافسو دورو هتداعسرد یسحلنا زیلکنا هدعب |

 یدنفا یتدص نالوا شلردنوک هه رود ول هلق راذکتلصم ندهلعتللود فرط امدقم ۱

 تافاصم نالوا راوتسا مدقزا هدنراهنایم نیتلود ندنیدنلوب قم هداروا الاخ ید ۱
 كنايرتسوا هلا ولهرتلکنا هجایوروا [رابتعا ندنوک ویو یدلبا ددجت "ةعفد یتسودو
 . یدلوا شا لوخد یخد هلعتلود هداحا یراقدلوا شا بر"

 كلوران و هدنسانناهلاکم لبا یدنفا دیح و حورشم هج ور یصخم زیلکتا هکیدلاق |
 هل راهطا یا ده[ تا همساقم ییدايا ضرع هن روطاریعا هيسور امدقم

 كنس رکسع هسنارف هرلاروب هلبناس یتیدلوا شملغارب هتسهصح ولهسنارف كنهروم
 | یرلوقسوم هللا زورم هزکد هرق یساغتود زیلکنا اضتقالایدلو ینسمالرو
 . یدیشعا نابمرد ید ییرادعو یسملا رایج! ههحاصم |

 كنتمدخ هدک دّسا تدوع هداعسرد ینوک یینزکس كن هجا یذ یدنفا دحو

 یداردک رومس تعلخ د ودنک هدماقمعاق روضح انالعا یتفیدلوا لوقم |
 زوبش كسحوا یونس هنسودنک هقش ندقدلروس هبحوت یاما رفد هنسهدهعو ح

 . یدلرب و مهس رر ولضتاف شور زویشب كم هنسادجتک و
1 
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 ردق هراتقو نق بولوا رمعم تقو قوح ی انفتسا نالو یناحرت هلاکم تقولوا

 هدقدلجآ ینح هلاکموب ردکب یک انفتسا روهشم نالوا مقم هدنسلای یکه دنیوک دوانرا
 كيو رایوس یتراهم نالوا هدقلنامولمدو یتابتو نیکع هداعلاقوف كندقا دیحو

 . ید ایا اتو حدم هدایز

 رادملع ارز یدا ناسحاو مارک | نایاش یدنفا دبحو هدصوصخ و عقاولافو

 عاصم وللتمو و راچود هلاحرب قشیراق كب یلاعباب هن برزوا یسهشهدم هعقو اشاب

 ا و درج یلوصح كنهلاصمو هدلاح ییدلوا راتف رک هددرو تربح هدهکزان

 بوصهدا تراسج اکوب هکلاتحا هسلوا یسهقشا ردمس-هنا راکت تمه هرم كندنفا

 للخ یدنفا دبحو کل و یدرروشود ههر او مالعتسا ه یدازوا نوزوا یشا

 ندنرلاشا تالماعمو شعادلا هتراهسسد كرلزسنازف كرهتنروس هدناتسهل تۆو

 ۱ ۰ شک كنراذکتسلصم رسنارف هرک و یدوا هتسلوا شعای یناح

 . یداراو لاا عا تصرف هناا قرهصا

 بغار ماش یظفاع زاغوب هدلاح یدلوا تافاکم رهظم هلهحووب یدنفا دبحو

 یسروت از > ید كنا هلکلروک یراوطا ضعم قاسم هرازو ناش كناشاب

 نام هساقا هدهسورب هل یتزازو عفر ینوک ید كنهحایذ ندنکی راک مزال

 . یدشلدا

 هرزوا كمرو دوخای شمر و رارق ههکاصم صا كندنفا دبحو الا هجورپ

 بضغ شتآرپ كجدبا راعشتسا یک کرک عراذکتسلطم ناف شهر ست

 زسنارف هدهرص ییدلب وس رزوس قوجرب بوک هبیاعباب قرهلوا تدحو
 هرزوا ینولطم هبایوروا للمو لود عیج هدبوروتب یتسهدام ایناسا كنیروطاربعا

 مظنو عطق یتسهحاصم لکا دوشدوخ كنهلعتا ود هدانا e ماظن و هطبار

 . یدیشعا تدوع العفنم كرههد ردبحعت یاح یسمللا

 قآ ارجا نالوا روصتم كتتلود هدنءاتخ كنسهلتسم ابناسا یراذگتحیلصم همنارف

 شدتو لوغقم هل هلئسموب كنلود هکولاح توتا كلمنا دیدهت ینییاعباب ها
 ۱۳ ۲ ۰ نیتسدرش رهو قلا یخ ا كلیدمس هل نیم
 یدا شعالکا

 هقش هلتهح ییدلوا لوغشم هداز كب د هلن راشب ا امنای سا هدناواوت نوا عقاو ای و

 . یدا e کج همه دا قلب دنقراص هفرط

 هتشررسرب ندنفررط یدک طقف بولوا شلا هزوک یبشیه هدنابوب هللا هیاعتلود
 . یدا هدکمنا هلماعم هناکزان نوجا قمالوا شلریو

0 

۱ 
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 ER 1۳۳ 2 یهو ی 0 ا ہد ع قآ را هدقدنل وا نالعا و صا سا

 | هل ءا لک و 9 كردا لب دعت ین روطو لیوح یا 4 هعف د را و سا هس اف

 ۱ دلم ت روح ی دعا مظنس و دفع سابق كنا كن هماعتل ود ( ةاقاللا یدل

 هټلود هرزوا مقادص یا 4 یغلدملوا كاحهب د هر هس EN EE هد ابو بولوا

 ینکجهدا هلماعم هن هدنقح هملعتل ود بولوا یروقنم تباغ كع ر وطار ا هدام وب مدزاپ

 هدهسلوا ربغم رده ندضشدلوا شما مازتلا ینطاصم هلعتلود نکل ممل

 ید یدسفا فراع هدک دد ( مردا نظ زمنا تغارف ندنناتسود كنهماعتا ود

 هدنروص ه كنهماعتل ود ردن وفص و صواخ را نالوا لومات ندنر ارم هسارف )

 یرابانح ر وطارعا ر کیا یحمدا فارتعاو لوق هتللا هدقدالک | یه دلوا روح

 ولرخ ههناعتلود كر هدر دشا هلاوح هسراپ یتسهطاصم هس ور ر هلا طسوت ضرع

 هرز وا زر رح هح و قروه وا راعاو افصا نرف یرارادتعا نالوا عقاو هلس ر 1

 توفصو صولخ هاس هامسم امروک هر رب چیه هباعتلود ندنس هلاحا كنهلاصم

 EE ہل وغشم ندا روهظ توو تقو نکا راکرد یدهعت هتد قع HY ولت تو

 ۳ كەس اطا هده لا ا یس م ما هنکیدمرو 0 ااخ ندا هاب اتم و تاسو

 ا اعم یاب اتراولا 0 یس رورض رذغ نالوا هد داع ی

 هن رخل و نولت كن وما اب كرهد ( ردلاحم كماعا لوق هرزوا یرات وفص و یهاوخ

 ۱ وال و رانش لوح راد و توس هلو ثح نی هرلار و E هلکما ا

 یدتقا فراع نودا تنا نداشاب ىلع لنلد رب قلاسلاق كر هو دشت هلرلزوس

 كن اشاب لع هلثش ندنناکرحو راوطا ءوس كنتسولسنوق زسنارف ی هد همای ید
 ۱ . ردشملنا ناس یتمد تئارب

1 

 | هدقابس ترذعم ناس یالوط ندنداقعنا كنس هلاصم هرتلکنا وشا هاسلوا ندداوم

 | قعاللوق ناسل هدلو وو شلرو ر ره هعطقر ندلاع باب هنراذکتحلصم زسنار

 ۱ ارتش اونا بوت هل اصقم هعطق ر ندتساپر ماقم هب یدنفابحم یربف سراب هرزوآ

 ندخح هلوا لک رادم هنحاضیا كن هداموب یسهعلاطم كم وتکم و رر نالوا رکذ
 ۱ . روللوا دارا هل راقر (۷) و )٩( هدلیذ یتروص رر

 | تدوع هتداعسرد هل افعتسا ندشروم ام یدنفا بحم هرزوا ییدلوا نام هدالا
 ۱ هد همس شنل وا لود ید هحیل اع تا اهنا بودا اعدتسا تصخر هرزوا ثكعا 3
 

 | هدلاح یا دل وا كعد ا مر ا ول هسلارف هلا هءاعتل ود ۳ هلاح وش

 | EEE وزرا هحبلاع باب وه یساع وف نوش نو كن هلاسسم همسر رس

 كنو ندنش دل وا م ولعم یراربعا u هس | رو یالوط 9 ول هرتلکنا



e ۷۸ رب 

 ۱ یتیم هنغج هلوا لبلد هتدورب عونرب یس رولدا تدوع ید كنيدنقا بح هنیرزوا
 هاا لمحو رمص اهد ردق یا کیا ر نوحا قمال وا شل رو هتشررس یخ د هلتروص و

 ۰ ردشملراپ هب E تشک كر هاب ر ۳ نم یسلا ففوو ترک را

 هما هراس یارفس هن هد هسلا لقسم هدسراب ور دتفو ر یدنفا بم هک ونلاح

 یربخ یسهحاصم ول هرتلکنا وسشا ن کیا رووا توعد هراتعح یمسر هدکلر

 الا ندنف رط ولهسنارف قرهللوا كلرت یخد هاماعمو هرکصندقدلّوا لصاو هسراب

 . یدلوا زاما و ام هسنارف هننایو نمروک تافتلایور

 تاکرادن ولاي رتسوا هتنالماعم نالوا هلبتل ود ایرتسواو هنناکرح و لاوحا كويلات هلک

 هرکصن ذک دا ممصت ییهراګ هلا ولهسنارف بور دناتماسج هدایز كب ینسهب رفس

 الا هج ورب بودا د دج یتسهیمسر تارباخم ینی دل وا شمل ا عطق امدقم تا

 هتموصخ هدنقح ولهسل ارف ی 5 كا قیوشت ینهلاصم هللا ولهرتلکنا ید یهیلعتل ود

 . یدنلندح هدایز ك نوا یالوط نو هدناکرحو راوطا ۳

 یدنروک بوک یر هراما a مایق ه رح كنولایرتسوا هدراهب مسوم ناهو

 . یدنلوا هدهاشم تارغت ضع هجراکفا یخد هد هسنارف هدانئا لوا رار هلکنوب

 یعل a حس باسر به یس هعقا و تاسشت 1۳ ه راک رس نوا ۹ وج |

 هدننمض و ناش دسر دوخایو یتبماعو لالقتسا هظفاحم اي كن هسنارف |

 یدا قفاومو دعفسم هب ودنک یخد هه ومع راکفا هد هسارف هلتهج و نوت رو

 هساارف هلغل وا تا یا تاشن ندرورغو صرح درج هسا یس هب راحت ااا ۱

 ۰ رابدالشاب هکمرتسوک لاعفنا رثا یالوط ندنوب یسلاها

 ران انلوت دار فلاح هتم وکح هدنسلح تلم كنهسنارف ردق هتفو و یتح

 لوصا نانلوا هلاوح هنقیدصت كرو دم سلح هرک وب نکیا هدنرل هدار شب نوا نوا

 زوو نا کس ناو فلاح هدنساننا لا TT هسازح یا

 . یدل وا لاب ردو یو هدار |

 یرظا سلو هلا ناربلاط روهسشم نالوا لماح یراناونعو بصنم قوج ریو ۱
 هرکیدکب یسکیاو لاعفنا راهظا قرهل وا دونشخان ندنراوطاو كنویلا ید هشوق
 رولوا فلت هدهبراحمرب نویلان هکد اش قر هشیراب بوشلرب هلتهجوب نکیآ دض
 هرک اذلاب هدنرانس یتراقج هاي هل سیا رارغوا هباضقرب هقشب دوخ ايو

 فا ندا نت
 ترهشو ناش سک هدنلروطارعا كلباو هدشنروهمح كلبا كنهسنارف هلو
 | هدایز ك هشا ها یرلغلوب هدفالخ فرط كناذ لوس یا نالوا شعآ

 ۱ . یدروتک تیما

Co 0 
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 یهداساسا نامه ك ره دح هداعلا قوف عامسالاب ییداوح و نکا هدابناسا نر

 یعرک كن رفا «ینات نوناکو تکرح ها هلبساطعا همزال تاهلعت هنس رللارتخ

 واب رشم تنو ویا هکنوح هدک دا تلصاوم فرا یعاشخا كننوک تن وا

 كله رکا روای نانلوب هدنس هدهع كردا هلماعم یغآ كب هنارلاط ندنخیدلوا مدار
 كن و یدرواق یدصاق یخد یرلنانلو هدنشاب شا ات بودا عفر ی دنسم

 AS SARA A ی ام E وب دن تالاا وا
 . یدر ودا تدوع هنلاح یسا یا

 یسحلا ایرتسوا ین هنغیدلوا ديما ان ندنغاتسود كنتلود ایرتسوا نوان کن وچو

 لود تونارواط هب از رب و هنا راکطاستحا تاغ هدنس هلماعم هلا كلمنرتم سنار

TIتست 2  E3  
 رول ر و ةا رونسا قلا سرد نده ردشع وب وا یراسرد ین دل | اپ رتسوا

 < هدنروص كانلوه كب 5 گرو طوف

 کو كن ولهرتلکنا مراکفا نوشت 5 رذدهاش اب ور وا نو ردقوب معفتمز

 مدس هس شا روا وکس كس نکل یدا رمصحتنم و فورصم هناساتسا کیدا داحا

 هدلوب وب ۳7 ممتسیا تب رح ردقح هنل وا ا

  شماتروق ییولهرتلکنا ندملا ولی رتسوا هداشنا مکج هديا زواج هنیزاغوب هلق

 | ردق هنس ه رحم دودح تیاهنات كنابناسا یرازیلکنا یخد هرکوب یک ینیدلوا

 رام كم هنودنک لاما توا یدلیا رو هیدوج ها شا ی دور نج هيلاوق
 بس دوخای و كج هرک هه هل اضم دلا لترا ینس ه رکسع هوای ردقج هلوا

 نو نوجا لبقتسم تقو رک ا ردکج هشیرک هبهبرارب قج هلوا یضارقناو وح
 هدنن هسا ردنا لبزتت یتس هس رح هوق هدروص كج هدا هلازاو عفر یعاهش

 | قفتم ر چیه هپ ولهرتلکنا ریارب هلبا روهظ هب رام ناه الاو مروف هنیق یمجییاق
 . یدلبا عمضلایفام ناس كر هد ( ردکجهلدیک ردق هنس هدار قماهارب

 هداعلا قوف هفوحشامور یسحلبا هسور نولان هدنندوع هسراب ح ورشم هجور و

 یک أ ) هد هلاکم نالوا عقاو هدنرانب هعفد رب ثكردبا تبحاصم هنامرمو تمرح

 كدا زالوا راچود هلاح وب یدیسلوا شم هلکد یمتحیصن هدنروفرا زکی روطاربعا
 یس هب رکسع هوق ولاي رتسوا كدیبسشا تشت ههبدیدهت ههلماعم هنر ماریاو حاحا

 اساسا ن دز مکدادزوع تفاو هلا ید رفال هدر كح YET یدردا ليز

 هسیا لاح وله ردلمتحم زملوا رو هرح نوجا نتکلمو ایدنالنف زس نوا

 ودرار هسردنا ضرعل هب هس ا رف ولایرتسوا و کوک هن رلدع و ك ۳ روطاربعا ن

 یا ییداوا ش هجا yT یدشعا دعو کرو
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 هنا راطخ | هج ولت دش هد هنای و لالا بس 2 هد هسا ش + وا ا ERE کج هدنا ۱

 ۱ هرزوا قلوا رادم هس ر 0 كناراطخا و و لوقو میل یم وز قفلوا رادتا |

 رشا دعو یس رب یس ودرا هس ور نر هداحسلاع |

 نماتو تانا یتحص كنسوزرآ نالوا هدنقح حلص یا نويل رار هلکنو |

 اوا ۳ E یتاقومت ان وا تسوا ا .E I ا
 3 رهن لوتس و نوسلوط یهیاعتلود توردنا ودرا رز هنلحاوس هن وط

 ۱ هتسا ن نوستوقروق ی واب رسوا هلللکشت ودرا ر یخد هدیه یرافو

 عمجت یرکسع ناملا كيب زوپ و زسنارف كيب زویجوا هدنرلاحاس یرارهن وپ و
 38 مو روغار تحار یزب ولاب رتسوا ردا رظ هدن روصو مکج هریدتا

 طیض مجانمو منام الب ۳ سار ز رولوا وا نوجا مزب هدمه نوجا

 مرولسهدبا مادقا فرص هکمروتک هتعاطا تحت "الماکابناسا یخدنب زکسرولیبهدیا

 یراتمواقم ولردره قج هلوا لاح هزعراتبن هسبا زلوا یفاک راشی رتسوک وب رکا
 قافنا یمیمصو ققح هدزمش هدلاح یه برح كرک و حلص كرك نکل زردا وج
 کو یخد یدمش, ردو یخد نالوا دعو اکب ردو مدعو هتشا ردململوا

 . رد ورم یتادلوا شملبا ما رص حاضیا هلرازوس وللوب (م رظتنم
 را ۱۳ تنعیا نیک یالوط ند هدیدج تالاکشم ویشا رذقن ره فوحامور

 كملسا دهمت ینتساع كنکلاع ارتسوا نوجا ناکست ینسهشالت كن وای رتسواو
 هلتلود ودن در رک كرد تقفاوم هفرلکت وب د فوحامورو ناسرد ینص وصح

 ن یدتا ن ناس YS هدل وب وب ها ولارتسوا ك و

 یتفد رظن هرکصندک درو تروص هلهجووب هنس هلماعم نالوا هللا هبسور نویلان
 لمتص هده سا لکد ققم یروهظ برح هحرکا نور وح هنسهعمتخم نیر

 ندرفن كسزوب ههسنارف اضتقالایدل قرهنلوب یکرادت ندیدمش ینم هنغیدنلوب
N,نالوا لخاد هنسهعمتح نیر هل رالارق ابن وسقاسو ارایواب یرامری و ودرارب  

 ردشاک ینامز ماقتنا ذخا یلاود اس ورب هکدباشو یدنالکا هنیراتم وکح نالا رکید

 طارش نالوا دقعنم هدنراس هللا ولهسنارف هد وشلر هلا ولایرتسوا كردا معز ود

 تموصخر یر و رراقح ههدایر نډک قرق ییرکسع قرهلوا فلاخ ههبفخ
 ناشن و مانی نوت نوتب هللا برح نالعا هنیرز زوا ناه هسا رزتتسوک ییبءراما
 ۰ یدردلس هاهلاراشم تلود نواب یخد ینکج هل دا
 بوکح هعرق هدهسنارف هدانئا ییدلوا لوغشم هللا هبقشلوت ریادت وللثموب نویلبات
 لبا میت اعیرس هدنروص شماع| قبس یلاثما یرک اسع واتلک ییدتسا رب رج اددجو

 ( تم إل
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ENE NA SONO و ناو وه 

 و ۸۱ جنس

 قرهل وا ههل ندنرکسع نالوا دوح وم هدانا ساو هده | رف بولا هطاضنا تح

 كح هلس ەر دنلوب هدابلاتسا ره كس روو هداسنالا ره كسزونکیا هدنف رظ تفو 1

 ٠ یدروک كرادت هدهح رد

 دفا ین دشلاح هغم رب دش راب هلا ولهرتلکنا یهلعتلود اب aS وایرس وا

 | هلیسودنک كنولهبسور بودبا یعس هحیلابخ هنهباع ولهسنارف ید هدغرویسرتپ

 | تونلاق هرز وا تر یا ی نالوا NEE نوش ۳ ید كن ردناسکلعو

 ۱ راتقشم مظع ا نادغو قالفا و یسم راقبح تاللکشم وسو هل و كن ویلب اب

 ولرد هد رام نالبجا هللود ج وسا هدنطبض كاايدنالنف و یسماشالکا كنکج هلکح

 | صالخاو توفص لاح یلوا یداحناو قاشا هلا نوسان كنردناسکلع لصاا

 ۰ یدشمالاق هرزوا

 | ندنساضتفا یفانم كنتلود ودنک یماود ا كفاعا نانلو دّقعنم هدن راس هیفامعم

 2 9 3 E OE ؟ را نهققفدو اد نوسان یدنا هدکعا تو واخ راهطا ا

 ۰ یدرابا نطه و راعشنسا

 یدزمتسا چ یروهط هب راح هک ایرتسوا هلا هسا رف E هدر و |

 نان یکح هدا اعاو اغلا اک نود و نوا کنوح هنلوا بت هاقم اب
 هتکر حر هاب وا نویلات ندنکحهمر ولا هنسهقسل ون هس ور هسلاوت بولوا لا

 قرهشزوب ها نولان بودبا ماسق هعنم راحان یردناتکلع یک یا تشت

 | شرک هرو لوهحر یراشیا ایدنالفو ناک اغ قرملوا اه یرلکما ردقو و

 | ثكاوروا للم و لود نوت نواب هکنوح هل وا نولغم هس | رف سکعلاو ینح هل وا

 راظن | ید كەس ور همش ۹س الام قفلو قفتم E AGEL شلوا یر وقنم ۱

 ۰ یدا راکرد حلو 0 یرابتعاو تشح هدهبم وم ِ

 هبراح هبولي رتسوا بویتسیا قلوا عنام هبرحو یردناسکلع كلذ ىلع ان

 كحروک یترثات ي كنتحصن و ىدا تحسصا هرز وا قلوا عراف ندنسادوس ۱ ۱

 ۰ یدّتسا د دهآ یولارتسوا هامناس یحهشل رب هلا هس | رف هدنروهط برح

 نآرب هقفب ندقدلوا فقوت ءیداب ه ولایت تسوا یسهلماعمود ك ر سکلع کل

 . یدلوا بیس هتسملبا ماف هب رح لوا ۱

 نکم لمحت اکوب هکیدیشمراو ههبترعر یس رکسع فراصم كننوایرتسوا هکنوج
 كن رب ندنراقسش قمتغاط یبرلودرا دوخاپو كما ماسق کنج نامه اپ بوبلوا

 هه

 ( تدوج خرات » ¥ 1 $ ( عسا دلج )
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 هب رح ناه هرزوا قمامارب نادیم هسرانمشد ندشدنلو هدنلاح تیرو هنرابتخا

 .یدیشمروک تحلصمو لاح قفاوم یمشرک

 | یک رحو لوا یا ییارب قلا تونی روک اج ینهملاطمو كولا وا

 ۰ یدا یماعا تاق وا هتاف هدوهس و یمامرو ن نادىم اللصا هرزوا قفل رضاح هن ول ان

 قوچر هسا ولیرتسوا بولوا لوغشم هدایناسا یمودرا كوي كنولان ارز |
 یولان یدسل وا تا یر 5 ندنک ودا و کنج ورندراتفو

 لاعا سه رف س تاکرادت نولان هدنفرظ یآ یار نکل یدا ررشاش هحیلخ

 نکتشمالروک هلماعمرب قحهلل وا دع هس رح تاششت ندنف رط وایریس واز ونه بودا

 یدو اهم و رضاح ه دن ر وص ثح هلس هد | ماف 2 ه دن رخاوا قاب نوناک نوا

 ینیدلواشعا بلط امدقم هک ایوک هنسحلباکهدهنایو نوچا اعایلاعقنا هیوایرتسواو |

 هسراب هات روم كر او هد وعار راذکتحاصمر هس ر ك ردنا هاچ تن وذام ۱

 : یردلبا سما ا تدوع

 ۱۲۲٤ هنس علاقو وب
 كن ويلا بوشوروک هلا یرطان هح راخ هسا رف كلسارتم هدنسکن اكن رفا ترام

 1 رظن هنغب دل وا لوغشم هل | هس رح همیسج تاکرادت ورم دنند وع 4سس ر اب ندای اسا

 . یدلبا ناس یغیدلوا روح هغع وف هنلاح یرفس یر لود را حد كن و

 راصا هلا هلاکم اهد تدمر هدهسا كعد برح نالعا اتداع یسهدافاوب ثاکمنرتم

 زسلارفرب نالواهدکمتک هح وم ندهنایو هدنرلادتا كنحرفا ناس قرهلوا تفو

 هنسهل واطبض كنار رحم یییدلوا لماح قرهلسوط ندنف رط ولایرتسوایراتات یئرافس

 ی رارانات ایرتسوا نالوا هرزوا روم ندهسنارف لاحرد یندنویلان  ةلباقم

 تاکرادت كني رتسوا ندقاروا ینیدلوا لماح كرانات رب و یدریدتا تفرکو ذخا
 یراترواسپ یرابحلبا نفرط هنرزواكن وب یدلاتامولعم هحبابخ راد هنسهسرح
 _ح =
 .یدنالشا ی ات تاکرح كرنا تدوع هن رلت لع بو |

 . یدنل وا فاننتسا ه راح یځد هد ولهسور هلا هنلعتل ود هداناوب هتشيا

 قحبلا یباوج ینجهسهلوا لباق یسهلاصم هسور هخدفلوا كرت نتکلم تیاهن

 ولهیسور ه یرغوطند غوط بور وجزو ندولهسنارف قرهلواالانضع هب اغلاقوف

 هج ولتاط هدننار اغ نالوا هلا اشاب رادماع ید ولهسورو شمشرک ههراخ هللا

 . ىدا شفلوب هدکما هلماعم

 ر  كنهماع]ود قحىلوا اتو هطرو راحود اشاب رادماع هدهر 3 هم ولعم هعف و

 ( تبع )
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 ولهسور هن رز وایسمشک دهلهج وو ثانس هقمتل وب اورواویسشود هشاشعاو فعض |

 هلکعا فلکت ینکرت كنتکلم هدهبعطق تروص بور دش د یهلماعمو روط

 رارق هفمشلاجت ردق هه رک هاو هدب وقف قافتالاب هام بو
 یراقبفر هللا یدنفا بلاغ باتکلا سمر نالوایراصخمم هلعتلود نغلوا شمر و

 .درایدتنا تفوع ندنشش شاپ نالواهلاکم لخ ى

 لوق لوق هنن رر ؤا یراهعلق کوکو لشاریاو لبعاسا كنولهیسور هدانئا لواو
 یلکر ادت هدن رالوصو هلسار ناه هل راځ اقیقحت ینغیدلوا هرزواكّعا قوس راودرا

 نالوا یرظان لماربا هلا اشاب نجرلادع نالوا یطفاحم لارا هرزوا قفلوب

 راطخاو هس یراغلو یکرادت هت راظفاحم کوکر و لعاساو هاغا دجا

 هتداعسرد اقاعتمو ااو ضرع هیلاعباب یلاحعوقو هلباراذک هیهش ور ندصالقو

 تاک ران هب ییص قص هن رزوا كنو راب دا یرحام لصم ید واتس تولک

 . یدنللوا ثیشت هه رفس

 عیاق وهدعب هدلنهدنا نا و عیاقو نالک هروهظ هحایوروا هد سا لوا نیل

 ۰ لهدا تدوع ه هیلخاد

 * هي رح عیاقو OE هدب رهام اب وروا لود «

 النسا هغ یکلاحم یسهعمتحم نیر هدونالوالفاغ یرلزسنارف یضرغ كن ولیرتسوا

 كا كلاب رتسوا ندش دلوا یصوعخ قمردنالقاا هنهبلع هسنارف یاسا لا نوت هلا ۱

 کام نادر كن یوق روا لزاش قودتشرا نالوا لاشرام و

 عمج هدنن و یره نا ندا ناب رج ندندودح ار وابو هسنارف ینسودرا

 . ید ا قجهلوا شل د اتش هب رح العفیک یکیدتیاز واجت ی رپ و هک ی دشمر دا

 ندنفرط یلراشقودشرایوک یوا ی رکن لرفصو یحنزوقط كنف فاناسن

 هند تمواقم ندا وا رو هتک ر هورابا درک نوا اب
 ناملار هیودرارب نالوا رومام هنصالخ كنايناملاو ےب رصت ینجهقاب هلبرظن نمشد
 هنرزوا یسلوا شقلوا حبلا ینیدلوب هدندیماو لما ینجهیلوا عنام كنسهقرف
 هدن راوجتوشدن الو خروم كرهلکح هنسهدلب غروسغوا هل. ادلرت یتحابیلارق ارواب

 . یدر و صا نوجا یرلما تمواقم هراولاپرتسوا یخد هن رکاسع نانلود

 هنکلام از واب هلبا زواحت ی رهن نا لوا قودشرا هدننوا كناسن ینعی یسادرف

 قو رها تر یغوط هس رهن رازبا كل ردا لوو ج وا یر توصات قایا

 نده رات قف وار هل ارل ول ارب وایهدک دتا تلصاوم هنهاکشب ىسەدلب توشدنال هک

 یدتا طرض یتسهدل» توشدنال کک
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 دع كرا: ىدا هدرا غروسغ وا 4 0 و هجا زسلارفو

 قار مو ولار الوا بور# N تن هف رف یاوو ثمام ر و نادم

 درهشلرب هل رکاسع ایرتسوا ناشالوط هدراوج لوا ِ ندک دنا لحمضم

 نالک هنک و ا قتراو عا تکر ح هب ورلبا هلنا ودرا رب کک ص ندرفن كس زوبکیا

 ۰ یدل,ا ثاشل هنن رب ادن تم او بولس ی رلهف رو

 ناه قحبلا ربخ ی راکدتا زواج ی رهن نیا كراولایرتسوا هسیا نویسان روطاربعا

 - یو لودعم ها ا تمردتا دیور سر یراودرا ودنک |

 ۱۳۳۱۱ را مو نو هد یم هدناموف اتسام لاخر
 ۳ لا كودك هدلاح ییدعلر یراودرا نوسنار نالو مدنسهدناموق

 هرا ولاپرتسوا هدلاح یههلکن وب ندنغج هل وا شل وب هب رکسعء وق زا , هحل وط ردق كس ىلا

 ۰ یدا هدنسا وو دما تماس هدا تمواقم

 سا عل هغربشا هلش رط لاسر واو ایا هد واد نامه هنس اا ۱

 5 تالف هنس رلودنک نوجا یسما هع یی دل وا بصنم هب هن وط كس رهن

 ٥ E راتس وفا بر ۰

 .یدساتعراسم و یاها ناه ندنعب دل وا محا عامر ۰ E رح كناتسامو !

 ۱۳۱ ۵ نا هناراکنزاهم رب دیر ندننمهدا كرل 7 وا هی هو دواد اما
 . یدنا روم کما تک رح هللا تریص |

 هراعقوم قوحر ندشدلوا هدنس موج هسرزوا نوسلار هلا یراش قودشرا

 هلو نوک لوا هرکص ندک دتبا سقت هرللوق ددصتم یتسودرا قر هغارب 0

 . یدیا شمقیچ |
 3 هصوصخ ىد هک ر كن راودرا یراکفا نوس نوا و

 - یدیا هدقعاپ ردق هوسنار ندخوم ی رکاسع سکعلاب یلراش قودشرا هدهرص |
 حد لراش قودسشرا یو ؟ یتعنع هغ ردا كنسودر را دواد ح ورشم هجور ۱

 رازسنارف هکن وح هدن ا قفداصت هدهار یاننا هلکشا تکرح هنیرزوا نوشتار |
 هدذحم مان نت هدهسیا شم بوشواص یراهقرف كايا ندنراقدلوا بلاط هب رح |
 كنودرا کیا ردق هماشخا هلکعا روح کنج یرلزسنارف كرهشت راولابرتسوا | ۱

 را حو یراددرت كس رالارنح ارتس وا ه رکصز دک کد شلکحب ی رابحهخ رج

 یقزج قرهلتروق ندنسهکلهت قلوا ناشی ر نوت نوت یراهقرف دواد هدنسهیاس |

 رابدل وا لصا و هغربسنا هلیا تاقلت |

 { Jنوا €
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 هاسشصا كن ودرا وو توراو هم وق ص لح ناه کش ندشیفک قرا |

 هوش ا نوا 4 ا 9 ل مسن ا رف درام | ر تا واتسلکو بوط هدایز ندژو و

 ۰ شعا هدنرل هدار كس

۱ 

 الف

 هک ۸۵ =

 | طخ كرل وا ایرتسوا ها بر ودرار دون دلو ی راهفرف عرب روو ارواب

 | یو قودشرا هلا ر سه لار سودا واش قودسشرا هدب وران یتاکرح

 ین یعرکی كني رفا ناسمن كلردا تکرح هب ورايا هرزوا قمرا ندنرا هقرف

 لوص یافس ویا د واد لاشرام دا کیدا طرض ىس ەد توشدن ال ى

 جا مد راپ كوم هنسا ر حا تكنهرواتم و قرهشد راچ هلا را ولاپرتس وا هدنحانح

 جو در تور ام نام هنس رامشل رب هد وا تكنراهفرف دوادو انسام یلراش قودشرا لا

 . یدل و هب با یوق كنا نوت نکیآ ه لب رب دب قلوا

 یا هب زاما دم بوس رو هترزوا یلراش قودیش را هللا هبفاک ةوق یسادرفو
 تولاووف یجد ندار وا و ۰ یدّتسا رو هتنعحر یغوط هن وسل ار

 ۰ ید رحاق هنف رط اه وب

 كس قرف زوتوا كراله لارنخ هلا قول یوتشش را ده رظ هنای و هن رزوا كنا

 ندن راکحهمهدا نیم هاش هرلزسلارق 4هساا ران وب بولاق یر رکسع نیغلس ردق

 . یدلوا شملجا قبرط هناي و هت ول ات

 هح رح نف هم رح تاکرح ییدابا ارجا هلا تراهمو تعرس لاک هل و كنویل ات
 م

 ۱ ۱ . ردب رب ندرلهرونام لزوک كا |

 )ولاي رتسوا هدرل برا كجوکو كو نالک هروهظ هدننمض یسارجا كتاکرح وب ۱
 راقم باغ رفن كس شقلا اخ هکراشمرب و رسا كم یعرکی و تافل كبب قرق

 | یرهن لوتس و یراح هدناتسهل هحنساضتقا یمهبموع تاس رت كرلولاپرتس وا

 هس ارا و یرلقفتمو 9 ردو كدەناحاوس ی ی ره زا یراح اح هدابلاسا ندالحاوس

  aكما ناشر نرم و نادم هغهالاب وط یتراودنک هانا موح هس رارزوا ۱

 هس ر> علاقو ناک هروهط ه دی را وح هن وط حو رشم هجا یم هس راقدنل وب دا

 . یدنشخلوا ٹنشت هه را د هدنراتهج ناتسهلو الاتا هدنسانآ
 ۱ هدر یه هدهبا شمر و هحا و تایلعت هن رالارنح ی هدف رطیه هج رکا نویلانو

 كودك ند الفا لباق ین ر فلوت لارتج ما
 وربدتقو ردقوب كنوایرتسوا یرللارنج نالوا ماق هنب رر هدرا هب را یر کت
 روح راشمامهلک وشر اف هد ما 3 هنسهلناه د و کیدا دادعا

 | نداورت هلیسوودرا ایرتسوا ر بک سم ندرفآ كيبشب شعب ناژ قودیشرا : هکهلیوش
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 ینسەق و فلت یغوچ بوزوب ینسهقرف زسنارفرب یکیدتبا فداصتو یدنیا هیات
 . ىدا رسا

 نژوا سنرب نالوا یماقمغاق یتلارق ایلاتاو یلغوا کوا كنولا هنبرزوا كنوب

 كلوالاعبرو یحنتلانوا كنيجترفا ناسین هدهسپ اشک وشراف هراولیرتسوا ها ودرار

 كجا وتافلت كج وا قرهلوا بولغم هراحا یدل هدنقوم هلیحاس ینوک یحنرب

 ۱ . ردشملکج ورک هرکصتدقدقارب رسا |
 ناصع وشراق هرازسنارف هدنرلحا هللا قیوشتو كرح یسلاها الاسا هحمدقم |

 نوت و بور دلاق یرانابلاتسا یت كرل ولایرتسوا ندنک ودا شلوا ادس یرادادعتسا ۱

 همیلست ینسهقرف نومرام ی هداجالاد كنهسنارف هدبودبا البتساو هطاحا یایلاتا

 . ىدا یصوصخ كملبا روبج |
 تشهدو روتف هرازسنارفو تراسج هرلودنک هنیرزوا یراتب رفظموب مقاولاقو |
 یرالارنح مدقمو سهام نیل یرللاراج هسنارف كرل واپ رتسوا ا ندننیدلوا شلک

 لحمضم نوت نوتب هدابلاتیا یرازسنارف هن رزوا راتب رفظم وب یدسلوا
 : ید راز ها
 بقعل هللدش یرازسنارف هدب ول تمبعع یتصرف و یرالارنج اب رتسوا ات ۱

 بورد ییراودنک هرازسنارفو رایدراو هتحارتساو نوکس ها یراکج هدا ۱

 تاب ودقم ند رالارنح روهشم كتهسنارف هدانا و و رابدرب و نادسم هغمالب وط ۱

۱ 

 هننل | طابضنا هللا عج یی رک اسع زسنارف نالوا ناشی رب بقعرد بولک هبایلاتبا
 . یدنوط ینطخ ی رهن 0 هلا مظنس یسود راو یالآ

 یرک اسع ایرتسوا ردق كس کیا نوا ید هنتلایا لوربت نالوا عبات هیارب واب هدانناوب ۱

 یراول ارب وابنک هنبرللا بوشارپ هلبا رلوایرتسواو بونالقایا یلاها قجیلوا لخاد |
 ۰ ىدا راشا صللخت ندندب و ار واب یراتکلع هدنفرظ زور دنح هلبا لتق |

 ندننادعتو تازواحت نالوا هراتطو ودنک درازسنارف یسلاها اینالا کنوجو |
 ۱ ا رت هوا كتسرارادمکع هدلاع یراقذلوا رکلد نالوط |
 ۳۱۱ ۸ ار را هدنخرظیه كالا هو ندش دلوا هدقعرآ
 هدلاش یامنالا یتح پولوا هدقفلرضاح ولاسالا نوتب نوجا تنواعم العفو |

 ین رالوب كرازسنارف قرهناللحالس قلخ قوحرب هدلاح ینیدلوا یربخ كراتموکح
 هرلولابرتسوا ییالا یراوس نلرو رایدالشاب هنمشالوط لوق لوق هرزوا كمسک |

 یدلیا دارف ربارب هلبا نالا ربم هجیکرب هرزوا كمما كنج هلرازسنارف "نا
 تموکح هسرلعنم بولوا هدکارارف هدلوو تارف قوجرب ندسودرا اسورو

 ( رداف ژ
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 هقرف رب ندنسهقرا ن نو یدات كالا رک ذلا فااس هقشب ندکدتا راذتعا ها
 ۰ یدشملا نیست |

 ll نوت هسا وا یسهسلع یا هر زسنارف هدامنالا كن ولایرتسوا  رظن ه رالاح وش |

 . یدنا یهیدب یراقجهنالفایا كنسلاها |

۱ 
۱ 

۱ 

 كس ردقو زوتوا هاسهدناموف دناددرف قودیشرا ید هسرزوا ناتسها ا |

 | یسونابنوب فژوژ سنرپ زکلای لباقم اکو بوردنوک ودرا رب بک ندرت
 ! ااواشراو كردا تفاوت ورلا دناسد رف هاغل وا ولها ردق كس شر هدنسه دنام وو ۱

 روح همیلست یایواشراو هللا طارش ضسب هرکص ندقدزوب یراولهل یهدنفا رطا

 یفادن هداروا وش راق كس ره لوتسب و یسونانو سل رو یدلبا

 ۱ قحا بولوا هش داو فسا تج وم هن ويلان هک دادشیا ردي هحورشم تار

 ` لصاع ندهروک دم تاعوقو یدل وا ششم یداوح یرفظم ی

 رخل یتسهس رح تاسرت قرهنلو هدنس وف دما یحعدا هلازا یرثات ءوس نالوا

 ۰ یدا هدکعا ت کر هورلبا ناک اک توا

 تراسجو تربغ هلا ر رح رلهمان رفظ هنسرالارق غرب روو انوسقاس و ار وابو
 الافتسو نالوا یراردارب ودنک وشراق هسراکفا نابلغ كرانالا هده رص ییدر و

  یراملبا بیرت هدنروص مسج یبراودرا یخد هب ول یلارق كنملف ها مورژ یلارق
 یدردنوک رلهما صوصحت نوجا

 امدقم قوس ودرار یک سم ندرفن كم شقلا نوجا دادما هرازسنارف ولهبسور

 هلا ایدنالنف یترلهقرف هج ولشاب كنس رکسع ءوق نالوا دوحوم هدهسیا شمللا دعو

 | ینجهالشاب قوباچ ردقوب كيرحو ندنغيدنلوب شملنا نیم هطبض كنادغإ و قالفا
 | ولهیسور هکیدلاق یدمهریدشتب رکسع چیه هنیدادما كرازسنارف ندشیدلوا ل

 | نرلکوک و ناح هلتهج یني دلوا شمالشاب هغم وغوص ندنقافا كن ولهسنارف وربن دتفورپ
 | ندنروط و كنول هس ور هسیانویلان یدا اک حالاس هب ولایرتسوا

 | هنروطارعا هسور رتاد هنس رفظم وب هدننمض اعا یلاعفا یتح بولوا لعقنم

 i LESTE تک ۱ هنسحلا یهدغروسرتپ بویمزاپ یشرب

 ۰ مهلک هددص

 هنسهقرآ كنتسودرا للراش قودنشرا نالوا ینوق مسج كا كن وایرتسوا نوا

 بوسهنهووک هننوق ودنک هدهسا شمدوف ی کیا ناشیر نوش نوس ینا هد وشود
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 یدلیا ممصت یکی روب هنیدزوا هنایو یرغوط ندنبو هنوط هل رظن فرص ندنآ
 قودشراو یربس لاشرام نوجا بیقعت یتراهقرف راله لارنج هنا یول قودشرا

 ۱۳ ا ے کا نیا لاو رر یدواد لاشرام هنس ټر كنلراک
 وس ید ا یدّسا و هنس هظفاح تایم روت یحد ییانسام

 . یدنوط یل هاو هاسودرا
 هد ورلبا كرهاکح یرغوط هاهو هلرکسع ردق كس ناکس یلراش قودشرا
 ول یودنشراو راله لارنحو بودا روع هنف رط عاص كنه وط ندعقوم ر

 بلج هنناپ ید یسهقرف ناژ قودیشرا نانلوب هدایلاتا هکلو بوشلر هل راهقرف

 كن وات ناه هازهروک یتخیدل وا هراح ی ربع ندکعرکس هنس هظف اع كن های و هد ودنا ۱

 یمزال عقاوم كرالبه لارتج هلا ول قودیسشرا هرزوا تار رده نا نیک ارگ

 تم و ه رکصن دک درب و سما ارد روا یرلعا هعفادم هر سن اب و هد وت وط

 . یدتسا ماود هتک رح ندنحا

 كحروک ینغی دل | هلا یش رط اھو اعطق كنلراش قود.شرا هسا د واد لاشرام ۱

 ۳۱ شار هاسهف رف انسام هد و هوپ هدنراوج نوسنار هلا تدوع ناه

 ۱ . یدتیک یرغوط هی وسساپ
 یساقرف رسسل بول ود ورک یراهفرف یول قودشرا هللا راله لارنج هداتناوت

 كل راش قودیشرا هدهسا رایدتسا ر وح E یرازسنارف هلا هماغو موج هرز وا

 قیقح یغیدلوا هرزواكلک هلیسودرا لوس تانولا و ینتکر ح یرغوط هیایمه وب
 ۰ نایدلنا تکررح یرغوط هسرهم نوارت هلا تدوع نامه هدن راکدتا

 اجور نزوات وام ر و اایریس وا هکنوح ۱

 كم هلکعا موم یسهقرف انسام هنرارز وا ندنراقدلوا شمریو ماکحتسسا هنعقوم

 درلولارتسواو ب رفکس يا كرازسنا رف و یدلوعوف و هر راع ر كانلوهو دول [نوخ

 كسب ترد كرلولایرتسوا هقشب ندنو بولوا یراحورحمو فلت ردق كم چوا
 ۰ یراکب لاغ ولهننارف تیاهنو یدلوا ربسا یردق |

ENE ۹ HEREهدهسا شما تاصاوم هفرطلوا یل راش  IRتر وص هن  

 سمرف لوا ندرلزسنارف هلا تدوع نالو یب رک كحمروک یتکیدلبا تیک |

 ۰ یدتک هفرطلوا ًاعیرس هلیدما كمعت هت دک نتلونسو |
 یو هن اب و قرهلوا عام هتسمشل ر كن رلودرا ایرتسوا حورىشم اجر هسا نولان

 ۰ یدنرطس هنطض كتاب ونابامین هلغل و تسل رس

 سو ام ندنس هظف اع كن هن ابو یر هو رف ینو قودشرا هلا راله لارنح هداتناوب و

 ( هیرثوا )
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XL ق 7 ۰ ۰ 9 ی SNCS ابا 
  Emek lGو

 نوش لو كتحاب و i OT لوص ك EE هرف هل رلل وا ۱

 ۰ رای دقار قچا نوش
 ح كنت رفا ساامو یگشد رد ا كلوالا عد محا ضصو عنامال رازسنارف هبلع ءان

 لوه لاب ندنغيدمل وا ماکحتساو ناب دل وت لوصو هه Kw هاو ینوک یجنزوقط

 هم رج فتوش وا لب هم هر رام هلکن وب طقف را دلوا بای رفظ هطض كروف ذم رهش

 ۰ یدشعا روهط E ندرل م لکشم لا

 كن هن وط یعل هدنس وش راق بولو ه9 رط عاص كەن وط هد هاب و نوا : کد وش

 شیلا عج ودرا میس رب تا وق راش قودشرا جد جاست : لوص

 ۱ کو لاج یدرولک مزال كعا هراع E ها یمسج ره و ندنش دلوا

 قل رطو كمشلرب هح ولت وف هدعف وم یت دنلوب مدقم ندششت هب همیسح تک < هلب ون

 . یدا ندزومآ مزاول كلا نا سو

 هسا راو همهم رده هد و هنوط ردق ههناپو ندنوستار نوشان هباع ءا

 یدلبا هلاما هت رف ر ابلاساو لورت یف نان هرکس کد رد

 شمردنوک هنفرط لورت هل رکسع ارت و اب كس زکسنوا ی یروفوا لات را
 هدایناما كن ويلان نکیا هدقهشارغوا هللا رلول ایرتسوا یروفول هدفرطلوا ندنغیدلوا
 كفرط وب هلن راماکح ندلوربت رلول ایرتسوا هسرز وا یربخ ی رفظم هلهحو و

 ۰ یدلوا فرطر یس هلناغ

 هن رزوا ییداوح املا وشا نکیشعا هبلغ هرازمسنارف هدالاتسا ید ناژ قودبشرا

 هلو كن وا و یدشود هنس هفرا كنا یسودرانژوا سن 1 هلغلوا روح هتعحر

 اناما نالوا دعتسم هفعالقایا هلیسح یسمرودا البتسا یهنایو هدنفرظ تقوزا كب
 . یدلوب توق یسهقبتلو هسنارف یخد هدناتسهل یدک قلن وغروط هنسلاها

 تکرح هترزوا یس هعطق ایحبل اغ نالوا هدف رصت ایرتسوایسونابنوو سنر ارز

 تنواصعم کا قر هنالقاا .یس رک | كح روک ییراشادنطو هلا راولهل بود

 نکا ر هب ورايا هلا طض یهواشراو الا هحور ندن رک دتشود هب دق

 ىدلوا رو کوت و ات م
 روع یهنوط ناه ۍر هلوا نونع ندنسمللا سک یرلتروصو كراشنا ن ويلان

 ۰ یدرو دیارکش یم رو ماتخه عد ودا ناشر درا ل ۲
 ودرا ر 9 یمیسح ره رب هل وا هدنسوشراق نمشد مسجد هلو نکل

 . ردنتسم ندناس یی دلوا شیا رب لکشم رف ك با

 یربوک و قباق چیه هدستهج وب هدنرلکدتیا كرت یهنایو رلول ایرتسوا هکی دل
 . یی ارام اقای



e ۵ + Bm 

 هغثار توفر هنس هظفاحم كل هن او هسا وا كح هک ند هطف ر هقس نولانو

 هدنس ههحاوم نمشد زس هراح ندنکیدمر ولا هش | چیه هسا و بولوا روح

 . یدر و رارق هبارحا ینس هب ز واح تا رشت

 را هطا قفوا قوجرب هلا ماسلا هرالوق ددعتم هدنراوج هلايو كنب رهن هنوط هکنوح و

 ییرلرز وا ندرلهطاوب ینم هنغج هلوا شح تاوهس هنناششت كنسودنک ی سخا لکشت

 ۳ و دراق نداروا دو یسهطا و ول نالوا یعمالباف قلنامزوا

 ۰ یدلیا مصت یمروک

 زوییکیآ یلوق ینکیاو زویشب یلوق یجنرب بودبا مسقت هب کیا ینهنوط هطاوب
 ۱ . ید هدنضع نوشرا قرف

 كرادت هلبا لاح چوک هدنس هیاس یراقلنامروا كنس هطاوبوا یلوق كلا نویلا

 یجشزوقط نوا كنبحن رفا سیام بوک ندر وک نانلوا عضو هلبا راشاق کیدلس هدا
Eیدلروق یربوک هنیرز وا لوق ینکیا هدعب یدلوا لخاد هنس هطاو ول  . 

 ا هدکمروتک كراوصندفرط رب و یتدش كنندنقاو ین وق شوج كرل وصندف رط ر

 قاط رپ یخدرلولابرتسوا هدلاحیغب دلوا هدکمرب و تح ز ظع هرازسنا رف یرل هچ راپ جاغا |

 هب یدنقا یغاشا ندورافوم هرکصن دک د هلشلا تور دل وط هلا تفز ییرانم رک د هن وط
 هدلاح ینیدلوا یلاخ ندنس ءرطاخ قع وقااد یر وک ندنراقدلواهدکمرب ویلاص
 0 راکدتسارومعهنس هب رققنیلسا عفاو هدف رط وشراق هلاتراسح هداعلا قوفرل رسنارف

 تعاس ج وا ند هلب وا ینوک یحنتلا كرخ الاعسرو یجشرب یعرکی كنیحن رفا سیام

Eترشابم هنس هه راح قساسا نالوا یر ندرله راح دول | نوخ كا هدلاع  

 هلرازسنارف اع وق یر وک تیاهن بولوا دتم ردق هماشخا نوک یس زا هکیدنلوا
 ۰ ریدلوا روح هتعحر ندنشدلوا نمهلک تامهمو دادما ندنس هقرا

 بودا راموح ولتدش كب هرزواكم ود هبهنوط "الماک یرازسنارف یلراش قودشرا
 تافل ندنفرط هلتهح یرلکدتا هعفادم هدنروص زاغل وا ف رء هسا رسنارف

 هعفادمو ظفح هسیا رازسنارف بودا موم ندقجا رلولارتسواو یرلک هعوقو هماک

 یعرکی كراولایرتسوا ارز یدا هدايز اهد یال كرلولارتسوا ندنراقدنلوب هدنلاح
 یراحورحمو فلت دارلزسنارف هدلاح ییدلوا یراحو رو فات ردق كس ید

 ودرارپ هلسح یراهم هد رح نفو یتعاحش طقف یدا هدنرلهدار كس زکس نوا

IEمظع هرلزسنارف یسلوا فلت بول روا هد هرا و كنال لاشرام نالوا  

 ۰ یدیشلوا بجوم ییسات
 هاکماکح هف رطر راولاپرتسوا هدک در و لصف بوش بش مالط هب هب راح ولناقوب

 , 6( لزسنارف )
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 | تعجر هلبوب نی زسقلوا لمآ لئان نکیتمنقآ رلناق یک لیسو رلیدلبا ناب رک
 ۱ . شیدلوا روح هند وع هلا هب رقهف

 | یعم هد هسلا لکد هدایز یناعیاض E كرل زسنارف هلتتسن هرلولاپ رتسوا هج رک او
 هی و

> es 

 . یدشلوا اف كب هدنقح ول هسا رف هعقو ون
 افا

 ٠ تقو زا هللا رشن قر هلوا ولهغلابم كب هفارطا یهعقو وب یلراش قودیشرا :هکه ل وش

 | ۰ یدششلنالعا ی راقج هلواروص هدوع یرضوطهغرو زارا ا رفهدق
 | [مهاظ ندنراقداوا ریکلد ندننایدعت و لاظم كرازسنارف یرثک | كنسلاها اپ وروا

 ۱ وزرا نیس رفظم كرل ولابرتسوا ندلکوکو ناح رار هلکماعا تراسح هراکفا نام

 ۱ ءان هنس هبعسط ةدعاق قانا قیاچ هش ییدسا وزرا ناسناو هن راقدلوا هدکعا

 یراکفانالغ كنابالا بونا واداټعاو رابتعا هدفرطیه هننانالعا كنلراش یوا
 | هتترهش كويل نان ود زلروط وشراقو زملکی الصاو یداوب قرتو دیاژ

۱ 

 | هنهلع هسنارف به راتلود فرط ی ها روهظاهد هعقو رب هلو و یرلک هصق

 هو تنواسم ید كس رام یک غرعروو ار وا هفشب ندرت 8
 زارکن یسلاها لورتو یا شالکاندلاح قاب یر دا زار و
 . رلیدّسا طبض ینس هدلب غ وربنا بوتالقاپا

 هلشوشت كنولی تسواو رادنوط راعقوم ولرطخ هدتفرط هقرآ كنولا و

 هلوق جاقرب بوبالپ وط هنشاب ی ولابنالا ردق ثكیشب نوا نوا یس هفود قومن ور
 | یدرشاش ینراقفتم هسنارف هلبا موم هنکلاع ابلافتسوو غ ریت روو ارواب هللا سقت

 ندنفب دلوا رکیاح هد هم وعناهذا زونه یسوقروق ینوطس یاه كنویلنان هچ رک او

 ندىلىخ یولان یروهط ی رد كنهح ورشم تالاح هد هسدمهنالقانا امنالا نوت

 ۰ یدروشود هشالت یلیح

 یمادقاو تعرس نالوا یداتعم نولیان نوجا قمل ایک وا كنار طاخو تالکشمو

 لاشرام هلرکسع كس قرق هنس هظفاحم كنس هطا و ولو یدردشلهدایز اهد تاقرب

 هنایو هللا روبع ییهنوط ندستهج غروبسرب كراولپ رتسوا یدردنوک یانیسام
 هس هقرف دواد لاشرام نالو هدف رطلوا ندشدلوا لمتم یراع روب هن رزوا

 . یدربو توق ید

 هناکرطا ده ندالاسا قرهللاووق ی رکیدکب هاکو قر هشس راچ هل رکیدکی هک

 ید یسودرا نژوا سنر هلس هقرف ناژ قودشرا نالک بودا هجوت یرغوط
 . یدا راهشلقای هناحاوس هنوط هدانا وب
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 ندرافرط راسو ندلوربت هداروا بولکچ هنس هدلب جارغ تدم رب ناژ قودشرا

 ۶ هلنا ره كیبازوقط نالوا نکا هدقلوا رظتم هزل هقرف كح ها و9

 E نوک م چ وا ندنس هب راح قنیلسا فداصتلاب هژوا سنر جیجالب لارنج نالوا

 یرغوط هناتسراحم بوم هروط هدجارغ ناز قودبشرا قترا هلغاوا بولغم اکا

 ۰ یدیشملکح یغوط هنس رهن بار هلتک رح

 قر هلوا رادم هنب راک رح هحتسرس كرازمنارف نالوا هدکلک ندابلاسا تیفک وب

 تاقالم هلبا نوان بوک هنهاکش» های و "الماک یسودرا ابلاتسا كنولهسنارف

 نارزحو یدنک هنتهج ی ره بار هحنحوم تاملعت و صا ین دا | هرکصندک با

 ۳۳ یدعاط نوروآ یسفرف ناو قودنشرا هگدرد نوا كن رفا
 هده رهو و روم ندناتسناورخ ید نومرام لارنح ندا تک رح ندابحاماد هلا

 ۰ یدتنا تاقالم هلیسودرا زسنارف بواک الاس كردبا دورو هنسلاوح جارغ

 بلاغ رلزسنارف به هدرل هب رام كه قفوا نالک هر وهط هدنسلاپ هنوط هدانا و و

 ۳۳۳۱۱ رس شیدا یوم هدنفج زل ار كسه راح قنلسا هک

 یلعح كاسهفود قیودا ور و ا ی رلاب روز لوربت ناه نولاتو یدالشاب |

 ۰ یدلبا قوس E رادقم ترا نوحا قا ره |

 راولارتسواو یدردا ماتهاردقلوا یخد هعنم ییرامشلر هلیس ودرا یلراشقودشرا

 هلا وروژنا نوجا كمام هدا راذک هلَقلالوق هفرط رکید ندنف رط رب كنه وط

 هرزوا كتا مده نسر وک نوروموق هسرولوا نکمو ین رابربوک غرویسرب

 هد رب ا كولا كلربکج رات ومصقوج كيدواد لاشرام ییدتسا رومأم
 ۰ یدروع هلا ینسهعلق پار ید یسهقرف نژوا سنر هداننا و یدروتک
 لبخ ندلخ یرامشلر هلیسودرا ییراش قودیشرا تسرلهقرف اب رتسوا هلتر وصوب

 ب رح قحهلو عوقو هدنهاکشد هنایو قترا نویانو یدلوا شلدا بیعصت

 كرل رب وک نالک مزال نوجا كلوب یدلوب نادبم کما راکفا رصح هبهمیسج

 یسهطا و ول هدف ر هتفه جافرو یدریو تعرس هداعلاقوف هنصوصخ یااشا

 وشراقو یدلتآ رای رب وک مکح ههنایو نداروب ناهو یدرک هنيه هناسرت كوب رب
 ۰ یدلباب رار وک ددعتم نوجا كملک هبهق

 نالیدا نییعت هدنسهطا وب ول كرهک ندرابر وکوب نیل هجیک یسودرا زسنارف

 1 راه را و

 هر وهط هدنهاکشب های و یر قح لا ناح كشا بول وا رابش تقوم تهرات وب نکل

 هنس رلدشح درک سم رب كس رلود را ودنک نولان 4اع E یدا ه رام كج هلک

 | كني رلهفرف ایرتسوا نالوا شملناپ هنتهج یعاشا كنهوط هسیدردا مادقا رده



e ٩۳ عبس 

 صض» نده و رب امقلاص و ا ۳۹ ی 21 رله د راب

 كنال والا یدامو یجنش) تان رفا زوع و اد رفو ابد وط یهمزال عفاوم

۱ 
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 ۱ E نالوا روهشم ود یسهب راح مارعاو حاصلا ىلع یدبا ینوک ےک ا ی

 . رابدتآ ترشابم هب هب را كانلوهو

 | تاکرطا فده را سلاف هدلاح شالوا یرکسع كس رشللا زوب كنيف رط :هک هل وش
 ندن رافدم هل وا بای رفطبوشارغوا ردقهم اشخا نو ایطض کسب رق مارعاو نالو وا

 ۱ و یار نت نوت ماش رقم نکل یدلوا ناشیرب یرلودرا لوف چاقر هقش

 . یدلاق هد رل رسا رف برح نادسو یدلزوب رل واب ریس وا یت سوا م ماشحا

 | هسا رلولاپرتسوا تولوا یراحورجو فلت كس زکس نوا كرازمنارف هد راموب

 ۰ رابدر و رسا كس يا نوا هفشا ندحور مع و فلت كس ف رد ف

 هنن رالارنح نوح ا بقعت یر ولاپ رتسوا نام ه و زق یه 4 e ر

 لارنح ندنسهقرا هدلاح ییدلوا هدکملکح یرغوط هاو نلراتش رک
 هلا هطاحا یا بوت ود راوی رتسوا هدک دشت هدهداب مان 1 ز. یتهفرف نو ات
 مراولات رتسوا ها بوس یزاهفرف و و ندورک نکیا هرزوا كما احا
 . رابدلبا هبلغ
 هنسهداب مانز ید نویطان هداننا کیدتا باط هکر اتم واسوا ا رر

 یتلود ایرتسوا هللا عفر AE غریساھ یت لصالاقو یرلک

 ندتمواقم تدشییدروک هدنرله را مارغاوو قنیلسا هدهس د| یص وصخ كم اا

 هسلوا كجهدیا دیدم هدایز اهد یه راح هقشب ندقدلوا روج هراکفا لیدبت یشات
 لاحرد ینم هشدلوا لمتح یسمشقلاق هحصت یایرتسوا هغحا ندقجا كنول هسور

 زوم كردا تقفاوم هنفیاکت ون تن واز سوا ول كل
 هدنس هدلب مان زینوک یجنزوقط یمرکی كنال والا یداحو یحنکیا نوا كنیجحترفا

 یر هذ نوروموف هلا پار نوجا ا دعو یدل وا اضما ی رد را

 ندقر ا هسزا رف قرهنل وا نیعل e لع 0 ا وکرب مان عربتتلا نالوا هدن رل هرا

 . رابدنا ق نیصل ا كارم ندنف رط ایرتسوا و یناساش

 ایرتسواهسر ولک مزال هب ر ام فاننا ەد وم ەلىشل وا هلا ولارتسوا هکدناش نواننکل

 ۰ یدررو توف هنسودرا هن ص كجهل هدا اجا لود

 هلمعوقو هبلاوتم تاراح هدناحاوسیرل رهن پارو لوتسوو هن وط حورشم هجور



 و 4 =

 ناسا ید یرکسع ردق كيب زویچوا كنهسنارف هداننا ینیدق  راناق یک لیس

 «یدناهدقمشا یخ واهلا یسودراریطت ال وا شک دادمال ران ون ویرایلاهاکتروب و

 هت صه هنغلت ادنام و مو كن ودرا رو یشیدلوا یش تمشید هن كنادناموق یهامرب

 ۳۵ مولعم انعر هلا تاعوقووب هتشیا کج هلک مزال كلر و تىما

 یتلود ولتمظعرب یک ولایرتسوا هلبا تارفن هزات شغلا هنتلا قاحنسزونه ردق كيب ىلا

 شمردشناپ یهماعراکفا نالوا شلک هنایلغ هداينالاو شمروتک هناما هدف رظیا چوا
 لواو نالو ترهش هلت رهظم هرات رفظم و هملغ هڪ 0 رصم و ابلاتا نکیا
 ی رداسع دنا رف نکش ردق كز ویچ وا نانلوادع یرکسعیحرب كنابند هدرصع

 ندنراقح كن رکسع یلکناردق كىلا قرق هاب را روس ماع رفت الاسا و لاقتروب

 ۰ رل دمهلک

 هدنندوع هسراپ بونیروک یک شک هتعاطارللویناسا نکیاهدایناسا نویلان : هکهلبوش
 ۱۱۳۱ ا لاقتروبو ایناسا نه رکسع وق ینیداوا شفار هداروا
 هنسررالارنج یتسل وا طض هلقوس ودرا رب هلاقتروب هدنحما طاش یتح یدروندیا نظ

 ڭقلخ نالوا شعالفایا نوجا هظفاحم ینلالقتساو تب رح عقا ولا قو یدیشعا صا

 یرکسع برخو ا كیهسنارف هدەسا مو تم ردع سه قمروا ؟ هتیزغا

 ردنقم هراشا لوس هسا وا هدنلا كنادناموق سهام و E ندنش دلوا هدف رطاوا

 یردار كنولانو یلارق امناسااسر هب رکسع تسایر هک ویلاح : یدیاراکرد ینجهلوا

 ا یا بولوا تادر راکتاردو ملح هسلا قزوز یدا هدفژوژ نالوا

 ندنا هدهسیا لکد ردق یردار یتسودنک نکیآ قوب یادعتسا هب رکسع ءرادا الصا

 ۰ یدروناص لها ھه رکسع سار هدهجرد یغاشا زارب

 ۳ ارم هادروژ لاشرام راشخا زکلاب ند رللارتحیهدنعم هلع هان

 . یدرلبا تفلاخ یخد هنرببدنو یار كنا

 ام اد و راول تودتنا ازهنسا ندفاز وا یراوطاو كس ردارب هسلا نویلات

 هحیه یه رح تاسرت یرافدای هدکلرب كنسکیا هلنهح يدعا لوح ندنادروژ

 شمریو تراسج نوجما قمامناط ییلارق اوا هنیرللارنج یک هدایناساو رایاص
 . یدا رولوا

 ینمهنکیدعا تیافک یسهررقم تادراو كنابناسا هسهرادا ك رکسع ردقوب هدربو

 یی هکوبلاح بولا هرئاسو رثاخذ قوچ رب ندیلاها قر هلوا هلضف ند هیریم تابتیم
 | فژوژلارق ندنکبرلک مزال یولق بلج كنلاها نوجا یماود كنیهر ندا لکشت
 چاد ودنک نکمشود هدف هظفا ندننایدعت و ماظم دل رلرسنارف یییاها

 ۰ یدنشمرک تنام هیسه را
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 نالوا دك ندو کا ییردس هدنروهظ كنسهب راح ایرتسوا وا هسیا رالومناسا

 هناکرادتفرطب فرط قرهنالقاا ندنکب بونالن احهلبا هس رح تاوداو تامهم و راخذ

 هدب وقح هلاق رو هلا زمهحش ودرار یلود هرتلکنا هقسش ندنراقدل وا ردنا مادقا

 نوطکتلوود قود اځ وم هرزوا كما هعفادم هرلزسنارف هدکلر دنا رازگترو

 . یدشمر و هنسهدناموف كلارنح مان یلسالو رونرارس نالوا روهشم ود

 ندرفن كس ینلا یعرکی تلوس لاشرام هسرزوا یا رک ذلا فلاس كنولان و

 رکص ندکدتسا هبراح رب هلرازیکترو هدنرخاوا كنج رفا ترامو روع هلبا لاح

 هر هعفادم هناراک ادف هللا برتر اسب رتمو شهالقایا یسلاهایرق نوت ارز یدروت وا

 یلاها هدانناوب بولک م زال كما هرصاح یر رق ررب رر ندن راقدل وا شملا ماق

 ۰ یدرولک هعوقو هلک تافل ندننف رط ما ودلایع ندن راکدلا ماف

 | راطباض هرهش طب رحم (دب ردام) نالوا یتاب كناناسا تلوس لاشرام هبلعءاس

 ٠ رالوماسا هسیا هدانئاوب یدیشمهتسیا دادما رار هلبا نایت رفظموب كردنالاسرا
 یرافدمهراو هد وصقم لح یس رب ها رلط» اضلوا ندنراقدلواشع وطیریاعم و قرط

 ۰ یدم ها ربح ندناعوفو ندا ن ناب و2 هدل اقا روب فژوژ یارف اساسا هلنهح ۱

 هن رزوایلایا سلدنا هلرف كس چوا یرکیروته و ندنرالاشرام هسنارف هدناواوب
 هنیللدمعقا و هدناحاس یر هایداوع هلا روع ی رم ژان ندنف رطیسرلاو ت رح

 ال وا رومأم هتیدادما كنا یکییدشا ناه و یتسودرا لو اسا هدنس « را
 هد هسا شملنا هباع هرالوماسا ەق شرب ید یسهقرف ینابتساس لارنج دوهعم

 لم طرو طخ ندلنازوا تورترا یتضعغو تدح تكنسلاها انس زا

 یدمهلوا رادم الصا هنتحاصم

 هدلاح وب یخد یسهقرف ین لاشرام ناناو هدنتلاا اصحسلاغینم هدنتهحلاش كناساسا

 روهظرهقرف ددعتم ندف رطهت وا هساردا ناشر یتسهقرفر كرالوتاسا بولوا

 یدمهل و هراحر نوا لاح حالصا هلبا لالتخا مفد ندنکی لکه دا

 فالتخا هدنسهرا رازسنارف هد هسا شک مزال یذاخحا رب دت کیر, هسرزوا كنو

 یدرو هنلوا تاقوا راا هدوهس یشان ندنعوفو ۳

 | كناماب سا ی رالارنح رسنارف 2 ریستس و هشوس یځد هدن راتلاپا ارن ولاتفو نوعارا

 رابدنا هدقمشا غوا هل راهف رف ماعریش ماطر

 بودا و هر رز وا لاق روب اوا ی 2 رفا طاش هلا ودرار با

 جوک یرهن وحسم كردا یقداصت هب هممظع تاللکشم هاباسح یسهعفادم كرازکت رو

 | ولاه كب س ود هدهس)ا شملنا لوخد هرس و دلد لافآروب (ونرو وا)

 هرابدخا هنازب ر وخ یدرل مسفارف و مادعاو لتف ناما الب یرلزسنارفنع هنرالا
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 هدننیارما e ا هلم او كيا توم ەرو وکی کلہ نالوا ا

 و ٩۱ رس
 رظتنم هنیدورو ندهرتلکنا هسیارلزیلکنا یهدن رهش نوبل نالوایتعاب كلاقتروب
 هم وخ هنس رزوا اول ورک هدکلرب هلیرک ًاسعریکتروب یک یی رکدادما یراودل وا

 ۱ ل یسودرا كتل وس لاشرام نانلو هد ون روب وا ندنرلقدل وا *یهنم

 ۰ یدشلوا باس هنعوفو تسامو فالتخا

 قحیلوارادربخ ندنلاوحاو كلرازسنارفییسللو روترارس رک دلا فلاسیلارنج زلکنا
 | جد ی راحو رحم ردق ك تور و تافل یلکر ثزسنارف هلغمصاب ییوتروب وا " هتل

 یعرکب كلوالا مسرو یحنکیآ نوا كنیجتر وا سامو رایدتا كرت هتیدب كرلزيلکنا

 | هلغع وط رازیلکنا هوا ینراتعجر طخ هد هسا ر اب رکح هنف را یک ی

 ناشر E ندرلغاط هج راکس كل ردنا ]ری راب وط و هناخح هلا ۳۹

 نوط بوشلرب هاسهقرف ین لاشرام هدفرطلواو ۰ رلیدنآ ناح هستروا هللا لاح

 توس نوجا صیلخنینسهعطق احیلاغ هرکصندک دتا لاکایبراناصقن نالوا هحنامهم و

 هس رزوا كنو بور ورارف هدب راس هرزوا كما 7 خخ 3 ا 3 هلا

 ا. لاشرام نکشمراو ردق هعقاوم یراقد وط ك رلّزیلکنا كرهل ورلبا یخ ی لاشرام

 | ندنفدر وط تولوالوغشم هلا تاضشک ضم مو هوا كر هعا افو هدع و تلوس
 2 مش من

 رزهلکنایسهملاش تهج كناسناسا هاعلوا روح هتعجررساخ و بئاخیدین لاشرام

 | e هدابز ك دن یر لهو رف تا و ندسس ول یدلاف هدب دب

 | ii ند هسضرعل را E ۳ هب ربح و نوس 9

 هدلاقر وب هد صا تاد كتلوس لاش رام هغ وا رخ ۳1 9# هعق و 0 نوشات |

 3 فرطرب یتاقشب راق که دایناسا كلردبا ذاختا ریب دن ساسا یتیقفوم نالوا عقاو

 هرف چوا نانو هدنرل هدناموف تح كل نا مان ینو هترومو تلوس نوجا

 E راد هتسفلوپ هدننشیسم ومت :دناموق كتلوس كرەشلر

Eندهبعط لاوحا هد مه هر مه هدهسپ راک هناسناسا همان صا لوا  

 كنهلواقم نانلوا الا هح ور E كتتلابا احبلاع هقش ندتاقر نالوا

 نالک هروهظ هدب تلوس لاشرام هلا ین لاشرام ییالوط ندنسارجا مدع
 ۰ یدا راکرد یحعهدا روهط تالکشم هدنسا رجال سا وب یاب ند وادع ۱

 لا رد ین لاشرام هلبسل وا كد كمت ا لوق یرصاو كمری و ماثلرکسع هبفام عم

 < كتلوس و



e ٩۷ رج 

 هس رز وا صالخا هدهسلا شمشل رب 49 رف جواو شیک هنتحش یسهدناموق كتلوس

 ۰ یدا راکشا کج هم هلک هلوصح هب رخ هح ندداحا ناشوا سسوم

 هکرولوا تباث یخد هلبا هدامو ینیدلوا راح قمشراق هنشیا كنودرارب ندقازوا |

 هنسادناموق كتلوس ی لاشرام ندنش دل وافتاو هنسهیخ علاقو كناساسانو ان

 رد ها دف اهد نا زد مدیا حالاصا ی راشا اسنایساو شمرو

 ۱ هروک 6۱ قرهنل و EW زعا تراسح هر هبض رعل تر رازلکناتل تل وس لاشرام

 هدار فلاح رانادناموق رکید هلا یفژوژ لار تودا سرو ر وص تروصر

 | لمع هرزوا یبئرت كلا ندنفیدلوا هدنلا كنا یسهدناموق مومع هده پا راشفلوب

 ندر قجهلوا برح نادم یرابضع ندنراهقرف زسنارف قرەنلوا ت رخو
 : یدشملوا قوس هعقا وم قاروا

 بوشلرب لویناسا كيب یتا زوتوا هل رکسع زبلکنا كس یتا یعرکی هسیا هدانناوب

 | وراباو شردروس ورک ۍسەقرف ر ۱ وتس و لاشر ام هلا رادتا ههضرعت تل رح

 رای درک _هتسهداب هروالاط هلا تو

 هموم هنس 0 هروالاط نادروژ لاشرام هلا فژوژ لارف هن رزوا كوب

 . لایدری و رارق

 یداجحو رک E كنج رفا زوم هرکص ندرلهب راع كقت قافوا چاقرب

 هده راح كوي رب نالوا عقاو هدنهاکشب هروالاط ینوک ینش نوا كنەرخ الا

 بولغم رازسنارف ه رکص ندقدل و عوفو جو شل ردو كس e ندنفرط

 . رایدلکج ورک قرهلوا ناشیرب و

 ك لا كا لاشرام هد هسیا رایدتسیا كما تکرح ه قرانا اهد رازلکناو

 . نا وا و هتفعر مارال اوت ی ردورک هل رکسع رسنارف

 یراقدنلو هدران 1 ندشدلوا تراسح اک د هب ورايا یځد هدزلزسنارف طقف

 كر ه راح تدمر بولاق هدعقاوم یراقدنوط نفرط هلتهجو را دلاق هدرلر

 ا لبطعت و

 موع یلوس لاشرامو !اسو رثاتم هدا ز كب عالطالایدل هناعوفو و نوا

 يمصت یسهم اع هلبلکشت نرح ناودر قرملوا مدا کیدا بش ال

 | نالوا اور هد یسلاها هسنارف هليا هللاوتم تالکشمو یعاتم هجو نکیشمنا

 تا رس او 1 ود را هلا هامام ترسر هل وا یرلءراما قلنققم و قلن وعرو

 یا هنادروژ لاشرام هلیافژوژ لارق كردبا تغارف ندتن و ینم هنلاحا كما

 : یدلیا افتک هلی رک ریا یا
aanلس  

 (تدوج غرا) ۰ ۰. 4 ۷9 ( عسان دلج )



 ءوس هب هلاکم نالوا تسدرد هلا ارتسوا هدغرملا كکلزسنمقفوم يهداسناساو ۱

e ٩۸ F- 

 لارق ینابطعت كله رح تاک رح ردقهنک وص كرافاحبص كردافوح ندقل وا یرث ات
 كرازیلکناو روصنم و رفظمكرا زسن ار فابوک هدنسهب راحهروالط ر ار هلکعاصاهف ژوژ

 ۰ یدردیا نالعا هفرطره یبراقدل وا روبح هتعجر یرغوط هلاق رو امزهنم
 یسهبلاشتهج ,كنهسنارف رار هليا دست ییراهب رحم ٌةوق هدانناوت هسا رازیلکنا

 هرزوا كما قوس ودرارب هفرط لوایم هنخیدلوا یلاخ ندظفحتسم هافک رادقم

 هوق ی هدشناپ قولان یرادصقم ندنو ۰ رابدا لوغشم هلبا همظع تاکرادت

 تراسح هولاپرتسوا كرد اروح هلاسراو قوس هفرط لوایبرادقمرب كنه رکسع

 ییدتیالصاح هدنرللحاس كنملفو هسنارف كنوللبا رار هلکنو یدا كمر و

 لواب لواو ىدا یصقا دصقم هحنراودنک ید احما ینسه رحم تاماکحتساو توق

 كنملف تقولوا هلا ینامل روفشور عقاو هدنلحاس هسنارف یرلرظز و دصق فده

 روفشور هکیدبا یسهناسرت رولا نانلوب هدنفرصت یتاود اقبحلب الاحو هدندب

 یسامتودزسنارف هقرف کیا نالوا زادنا رکلل هدنهاکشد یسهطاسقا عقاو هدننایل

 ند هردنول یسهناسرت رونا یک ینیدلوا ہدکمنا باج ییرارظن تقد كرازیلکنا

 ۳۱ ۱ نیل نتشدلو هدنسوضراق ات كنب رهن عات ندا نایرج
 .یدناهدقماب هن رلزوک كرازلکن اه رح همیسج تاماکحتساییدلوا هدکمردتا

 توروقو نیتقرف قوحرب و نوبلاق هعطق چوا نوا اتبماغ یلاریما زیلکنا هيلع ءانب
 ۱۳۱ ا زوتوا دور وا یدل نامل قتسا برق هروفهر هلبا قیو و

 ا تاودا راسو نارطق و تفز یترلحماو بوبوق هنلکش هود قرهلا شرلکرد

 قفاومرب و تکر ح یماشخا كننوک یحنکیا نوا كناسن هقنارفالاو بورب دلوط هلا

 ا را ری دم تولا هحوت هنرزوا تكنساعود رستارف هليا راکزور
 زوت وا هلو هدنغاک ارق هحک رازسنارف راشمریولاص هسرزوا كنسامغ ود زرسنارف

 كحروکینکیرلک هتیرارزوا ودنک كرهروکسوب E راغاط راس كرل ود هعطق

 قرهدروتوا هیءهرق هدنجما نامل ینرایک بوسک ین راروهت نامه هلغلوا تشهد راحود
 شمشود هه رق قرهلاق هدنجراخ كلام یراقاق هعطق ترد طقف یدیا راشملتر وق

 . ردراشا قارحا یرانا حاصلایع را زماکنا یاد رف ندنغب دل وا

 ققا یتسهناسرت رونا نالوا ناحلخ بجوم هراودنک یدصقم لصا كرازیلکنا

 هرزوا قمردنالفاا یتسلاها كنملف نالوا رازب ندننایدعت و ماظم دارا سنارف و

 ۱۳۳ یا تولوا دام یمراقح ودرا رب تک سع ندرکسع كس قرق ظرف

 را شنا تبشت هناکرادت هدنگا ترام رازبلکنا ندنفیدلوا جاتح هتقو یسهئيه هرب

 ( ییار



 گر 44 =

 هلب وب کی دلاق ىدا راشمامهقبح ۱ یرله راحت هروالط و مارغاو کا

 مزال نافس قلوتالبنوت كيب زوب هرزوا قمیشاط هلیتالمتشم عیج ینودرا كوي
 كس شب یرکب قحا هرم نئافس نالوا دوخ وم هدنراهناسرت هرتلکنا هدلاح ییدلک

 روبح هنسسارکتسا ی افس راجت نوا یسقاب ندنکجهلببهلوا لماح ینلونالبنوت
 . یدیا راشلوا

 ردق كيب هلبا هبلقت نئافس ردق زوسردو نیتقرف زوتواو قاق قرق رازبلکنا تیام

 | یجوط كم چواو تآ كم زوقطو بوط هراب ىلا زو و افنودر کم ندرلقاق
 تونل ا ودزارت ترم ندهداس كس زوتوا هلا یراوس زویش كم ییاو

 كنملف نوک ی هزوقط یعرک تکرح ندهرتلکنا نوک یتش كج رفا زوم

 ید نواو یتسهعلق زتاب لاحرد قرهقبح ههرق هرکصندک دنا تلصاوم هناحاوس

 دعما تکرح ووا روا ردا طلض نق قتسزف لا یو تا
 رللوک نالوا لصاح هدتفرطرم بولوا ندهضفخنم ءیضارا یارو ۲

 یرکسع هدایز ندکس شب نوا كرازملکنا ندنفیدلوا هدایز یسهمتس ندراقلقاطب و
 هنسهظفاحم كرولا ندفرطره رازسنارف هکوللاح بولوا هدنام لعو هتسخ ندهمتس

 دوجوم ناه یول نالوایارقكنماف و یردارب كنويلبا و ندن راقدلوا شملبا باتش

 | رونا رازیلکنا ندنکیدلبا ماق ههظفاحم تاذلاب بودک هرونا هلرکسع نالوا یتعم

 یراقدلا هدنرلادتبا كننحترفا لولبا كرهبمهدا تراسج هماحتقاو مو هنیرزوا

 ردراشعا تدوع ها هر ید یرلرب

 بدن الانق هل رکسع قوس هنس رز وا جوسا كن ولهسور هرزوا ین دنل وا راعشا هدالأ

 یتوق راو یخد ( واتسوک ) یلارق ج وسا هن رزوا یسعا مابق هیالبتسا یتسهعطق

 بوشوتوط کنج هللا هقرامناد هدر كجهدیا مادقا هبهعفادم هدیوروتک هبوزاب

 هنسالیتساو طیض كنسهعطق ایجورون ینمسقرب هلبا سقاو قیرفت ینسهبرکسع وق
 لاوحا هنازنمکسس و هنارسدوخ هقشب اهد اجراخو ًالخاد هقشب ندکدتا نیم
 نشزانآ قادونشوخنان نالوا اغ ور هدا رواج وبا ا رد یر

 ودرا وب هلا روهط ناصع هدودرا نانلوا قوس هنرزوا اجورو ادا قرهلوا

 ربخ ك ( واتسوک ) هدکدیروب هني رزوا یرهش موقوتسا نالوا یتخاب كجوسا
 دونشوخ یتام هلا تغارف ندرلتک رحو روط زسلو ولاثمو ندنفرط یناهاوخ

 ندشیدلوا دضم الصا هدهسیا شفلوا راطخا یسشلو هدتکرحو لاح كجهدیا

 كلالتخا نالک هروهظ هدجوسا لارا یسرج ٌهنس ترد یک وشا

 سالجا ( ینامردوسود قود ) یسهجوم هنیرب قرهلوا علخ واتسوک هدنسهحیت



 نوجا كمرا هتمالس ندننیدلوب هدهرطاخ لاح ر یننطو ینامردوسو ردشقلوا

 یسدالم هنس زوقط زود کش كس كردا كرت هولهسور ینسهعطق ایدنالنف

 دس هرازبلکنا یرلنامل جوا یک ییدتا هاصم دقع هلبلود هیسور هدنلولپا

 دقع هدانا لوا یخد هللا هسنارف هرزوا كمسسک یتالماعم هلرازیلکنا و كما

 ا ینیدلوا شما البتسسا امدقم یخد ولهسنارف یدلبا قافتاو هحاصم |
 ۰ یدتا هداعا و در هب ولج وا یبسلاوح تنوسلارتسا هل | یعاحنس

 نعل صح مص كم رتم ندنف رط برس واو ندا ته ندنف رط دز ارف الا 9

 هال وا هدنلا یخد فرط یا یاىماش هدقدنل وا ترشاىم هب هللاکم هدعرتلا قر هنل وا ۱

 ندن رادهح هقشد یلاع ینح هم هعارب هدد ول هسا رف ولاپرتسوا طةفو قمل وا یضار

 هسارف هاب و نالوا یتا كن ایر سوا الاثم ثملس هدا داد رټسا هل مس أاطعا لد ۱

 كنکلام ندننب دل وا یهیدب کج هيم هدا كرت كانولایرتسوا هسیا ینوب بونلوب هدندب
Eبودا نابمرد ی رش قمراتروف یتسلاوح و هناب و كو 2در و لد ندنراق رط  

 یعسط صا قفلوا كرت هنفرط هسنارف یر هدح وا كنكلاع ایرتسوا هسا هدلاح وت

 یدا یه دب یح همه هدا تقفاوم فن ولایرتسوا کوو

 یراضرعتو موج هناحاوسس كنملف هرزوا ےو رشم لاونم را رملکنا هداشنا لوا |

 جتنم كموحمو اقاعتم هد هسیا شمللا ثاربا هتکس هنس هلاکم غربتلا وشا یثداوح |
 هقشا نكسر اب هال وا اتم هدام ولد نف فاکس رتم هاغماشالک | ییح هل وا ما ص

 ۱ ۵ هرکص ندرا هلاکم قوحر كولا یدلاق تلشت رادم هجول ایرتسوا ]

 نویلبات روطاربعا 8 هاو هک سلاح ندنعب دم هل وا لصاح قاشا واتس كلمرتم

 صخ ص يا صد نالوا نعت ندنفرط یروطارعا ایرتسوا قر هنلوا له هند زن

 . یدلوا رادتا هب هراخ هدنش روطاریعا يا هلیس هطساو |

 هلتهح ییدلاق یر دما ندفرطر تاهن بوشا غوا یبخ ندیلبخ رلولابرتسوآ ۱

 قداصم هسد ردنوا تنح رفا لوا ن رشت ی هب دالا مم هنس زوقط رو زکس كيب

 ۱ 5 یدنک كود ارس وا یدنلاضما همان هلاصمرب هدناضمر هام لئاوا نالوا |

 ندلوخد هنکلام ینس هعتما هرتلکناو كرت یرالح قرفتم لماش یسوفن نویام چوا

 نویلمش ناسکسو قیدصت ینالبکشت ینیدلوا شما ارجا هجایلاتبا كنویلبانو عنم
 هدا وروا هقش ندنو ىدا لماش یتطئارش كملنا اطعا هس رح تانمضن قنارق

 یسمامهناللوق رکسع هداز ندکس ىلا زو كنولایرتسوا ردق هناوصح هب رح هحاصم
 . یدشف وا هلواقم ابفخ یخد

 رحم ضعب رکید هللا غرویسلاس ندراتکلم ییدلبا كرت كنولایرتسوا الاب هجور

  Jهارب واب 4
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f 1 رس 
 هنغآ هؤ ود ایواشراو یس غ بناح كنس هعطو ابحبلاغ عقاو هدناتسها و هار و اب

 5 یدلر و ه هس ور یرادقمر كنق رش یاحىلاقو

 كر هل ر دشا 11 هلا هزوعارو احا اد یراتکلم ناتساورخو لوم رفو هتسرو

 یدلدا کما تاودر اددع هامات اب ریلب | هرزوا ق وا حیا هن ويلات تاذلاب

 خم وم نوح ند هاو نوش 5 08 ناک ندنتس اتما كنهمات ۳ و

 كنکل ۳۹ ایرتس وا ا کیدا تماقاو مارا هداروا زور دنح هلا دورو هرس هدد

 هنارادمکح قفتم ندا دراوت هارواو شما الطعا همزال تاملعت نوجا یس هیلخم
 1 ردشمتک هسراپ كردا عادو

 یضعو تدح ك ران انا هد هی ۱ اد هم هدامنالا هاهح ول وا نویلات ید هرک وب

 ندنسهقتل و هنا راکعمط و هنار رادغكنا لام و لود هل اب کل یدل و قرت اهد هن صر

 انف هدورلبا كنامدقم وو یدلا لو ت غر همر راکفا هدنهلع 9
 * م ولعم یحهرو رل هحش

 ونون و زملم روتوا روط هلیسالب عمطو صرح نالوا زوکص هدنتابج هسیا نوا
 یساضما كنت هلحاصم ایرتسوا الا هج ورو یدا زلاف یلاخ ندقمراقح تالکشم

 | یدلوا ردبا حدقو مذاناع ینویلبا یعوج ر ندن راکدمروک تحار یور هیوسنارف
 ۰ یدا راهه ی ك یالوط ندنس 2م هم ور ید یهورک نابهر

 | ایلاتبا یبراقاحنس چاقرب كنتموکح اب و البتسا ییهمور نويل ان هحدقم : هک وش
 قر هاف ها رس هیس هحشمس ود ریس هنلا نمشد ید ااسر بودا قاجلا هنتملارق ۱

 تموکح اا بواک هبضع نوش ندا رادتا هن رم رل همانا هفارطا

 ثادحا كن روهج هس ارو هلقالا هب هسآ | رف كنكل اع همورو هنساغلا لس همن امسح

 | كنت رفا سام RE ارحا یخد هد همور كنلوصا هرن اح ور ءرادا کیدا

 ۱ هدنهبلع كن ول ان جد اا هس رز وا یسملا رم همان صا هعطو هدطسل دب نوا

 ) اسالک ههور هدنارب زح لالخ یر هحسن ددعتم هلا بسر همان زور وفا هعطق رب

 یمادرف را زسنارف هح رک او یدا شعردش اب هتنراراود هرم هشاو

 هد ندلل د ٽڪ هد هسا | ا اعا بو الب وط یاران و حاصلا ىلع

 ۱ یالوطندرالاح و هدنسهب ولا صع! ثتموکح هم ور و شلووط ہدف رطیه توشود

 0 ندنوشان كردا شالت یلارنح رسنارف ندنعب دلوا ارگ هیت راما قادونشوخان

 هللا لاخدا یکسع هنیارس اا هدنسسیتلا كنیحنرفا زوم اقیفوت هاماعت یفیداوا شلآ
 لوو رع كنهسا رف ید ندارواو شم درک 0 یایایعر ۳

 ۱ شدا لق هنس ه داد



e ۱۰۲ B~ 

 نالوا شملا دسات هلبا سیدقن سوک هدندوعق هب یروطاربعا تش كنوسلا
 هدهیم و راظنا ینا قست هرب ص ول حک بج ومالا یمشلح ن ا زسحالاس هل وب

 ارجا هدنروص ولتدش هلبوب كنبماوا یخد نویلنا . یدنروک نیک ر چ كم

 ءوس هسا هداعا ههم ور یاباعر هدهسلا شلوا فساتم یالوط نالاسنمرف ا

Eهمزال تامارتحا هدنقحو یناش هنسهدلب هن وداس هلسهعلاطم یح هلسهلوا  

 كمنا زکیم الاوز تموکح یسراپ هدنندوع ندانالا رباز هلا هسنت یتسارجا
 نانلو هدنرادزخح همور هللا همناحور وام نانلوب هدهمور ناه لرهشود هئلما

 . یدا شملنا صا یراغلوا لش هسراب كنهدددحو هقتع قاروا

 وشا ید یر ند E ره سرد هدنند وع هسراب كن وان هتشا

 ندرله راع نالوا هدکما ماود E هجن ود ا . ید یسهلئسم همور

 ید هده ساارف قر هلوا روتفو ا راح ود رل رسنارف یشان ندرلناق نالکو دو

 . یدنا هدقلاغوح ینارکفالخ كنویلا

 قفاوم هنس 4قتل ود ودن ک یابورواو تب هریخسآ هضبق الاماک ینایناس | ید ندق رطرب

 ۰ یدیالوغشم هلبا تاعلاطم قجهیمقیج هشاب یک كما غارفا هبلاقرب

 رقس هداتناو مدقم ندنناعوفو رفسو ب رح و لهدنا تدوع هب هملخاد عیاقو هز

 4 مهیا ناس ی رالاح هج رت دل ریهاشم نت هر ا

 د تاضو ضعي ٭

 2 بولوا یرکصضاق لیا مور قسا هدنمرح یسهنس ترد یعرکن وشا

 عدو یدنفا نیدلاسمش دحا هداز شواح دو نالوا ین ههسورپ هدننرادص

 هلا یدنفا كب نیما هداز اشاب نیما ندمارک ءاماع نیطاساو ماظع رودص هدنل والا

 زقاس هرازولا عوفم هدنسال والا یداحو یدنفا یهو هدازابنس روهشم عاش

 یناف مع عادو هللا ناکدنز تدم لک اشاب شم قباس ردص نالوا مقم هدنسهطا

 . روللوا ناس هاسهرص یا هجورب یرالاح هجرت ردراشعا

 هلا ضف نالوا فورعم هلک د هداز شواج دوم یدنفا ندلا سمش هلا راشم

 هدلاح ینیدلوا یخ هجاوخ هدنرزواو ییدم ندنناپ بتکم ۰ ردلغوا كنسدنفا
 دادما كن راسنج مه دانعمرب بولا سیردن سور هایسهسالم قلوا ندرلهداز ییاوم

 مطق هلا یتمه مامضنا كن اربک ضعب هلبیسح یقلوا ارآ ساحو قوطن تیاغو یتواعمو

 E ا. ىد رف هرادص هسر هلردا یمسر قی وط هفاسم

 عقاو هدنغانوق هداز یدنفا یو ص وصل العو روهشم یراهباکح بیرغ هدنساداو

 ۰ ردر ۶ هدمانا هنسلا یرلقله رخسه هف رط نالوا



 گز ۱.۳ رب

 بول وا قامولعم ی هلوا رادم هریدنو یار هدنروشه سلاح عن

 یسهلماعم ریزفلو راکت ها هسک سحب یار نالوا را

 هیطع هدهرص ینیدا | نادیم كصاخشا ناسالا یرجو اورب یب قاط رب ندنغیدغلوا
 ردیاحدقو مذ یرانایما تافتلا بوشانب هب ۳ حدمو انت یتاوذ ینیدلا ینسە دھو

 هطع هب ودنک تاوذ قوح نوجا قت وط یناسل هحنمکح كتقو لوا ندنغدلوا

 شمرک هنکح تادراو ناعم هحنسودنک تارابط وللثموب هاب رالک هرو هیدهو

 یسهقرا كنسایادهو ایاطع هسروک یناسحا قوج ردقنره كناذرب ندشداوا

 كرك شعا زنا دیق الصا ینسهصیق تمعن نارفک هلبا مایق هنمذو حدق یک ییداسک
 نکیشلوا لئان هنسایاطع قوچ كب كنلاحر كركو كنبراترضح ناخ ماس ناطاس

 هدالاب کیدایا ناودع فیس لس لصن هنیرزوا كنادختتک مهاربا هدنسهعقو یا

 ( تب ید یبودنک تیاهن ردقوب تجاح هرارکت هلغملوا ناو حرش

 اراوخ رکش ءیطوطه یدارغوا لس هل * هدلاعو نب هدرد میدارخوا هلملید

 توف هدلاح ینیدلوا تبرغ ما راتفرک هدهسورب بونارغوا هنسالب یلید هحنلولدم
 ( ناسللا طفح ف ناسنالا همالس ) هدننامز یلهتسخ ۰ یدلوا

 ازواج . ردیوم ینیدلوا شما اش هغدغد كرت كردا نابزردو ینمالک

 هناتس نع |

 نالوا مظعاردص هدن رصع ثلا ناخ ییطصم یدنفا كب نیما هیلاراشم موحیم

 ردق یجندب یمرکی كنناضمر یمهنسرب شم زوب كيب ندنیاص كناشاپ نیما جاا
 شزروو ییس هفراعمو مولع لیصح هدقدلوا لصاو هزمت نس بودا دلوت یسهحگ
 لوصاو هقف ند ددا دم هداز یضاق ىلەمالء ندسلاوم یعولع تامدقم كردا

 كندضاق رسل هلا هبلاع مولع ضع و ند دا داع ینامرف ندنسردم یعالکو هقف

 دحا یلەتح نالوا فورعم ود یورضم هلتموادم هن رش عماح هرن املس ینسهعطقرپ ۱

 كنیرلرد یقاسداو ندیدنفا لسعاسا یوسک یهو هسدنهو باسحو نددنفا

 یسهناکی و دیرف كماظع یاملع رودصو قلتو ذخا نددنفا ظفاح یدیمکن زا

 ندهلاراشم هدانناوو ماود هسراسرد لوطم كنيدقا هبلادع قحراتات نالوا

 هلا مادقا هنلیصح كنهسفت فراعمو مولع یک موقتو روتسد جارختساو 9

 یک یمسر هطسا و هند حر ندهبعاش را تالا هقشد ندکدتا قر هداتتش نوف

 طخ و شعا لیصح ندهداز لک هلا هداز یدنفا تمعن ید یهفیطا نی

 هلا یدنفا یروب ندن وبه ناود ناکحاوخ نالوا یتاک ناوبد هدنرازو نامز



 6# ۱۰۵ رج

 تاقصلا لیلج .لصالا"یدما شلآ ندا ندا یراتسپ نالوا مور داش
 تاذرب قال کد رکسعیضاق احبحو قتاف هنلاثماو نارقا تالاک عاونا عماحو ۱
 مزالم نکیآ باتکلا سر یرد هدنرات زکس شمن زوی كسب یدبا لئاضفلارثک

 شلوا یسضاق هطاغهدیتلا زویکیآو سردم نکیآ مظعاردص هدنخ رات کیا ناسکسو
 همرکم ۀکم هدنرخ الاعیر رب نواو یسیاپ هنردا هدنلوالاعس ریسهنس نوا زوییکیاو
 یدلوا یسضاق لوماتسا لعفلاب هدنسال والایداح ش نوا ىدا شلآ یسهاب

 لوساتسا ار رخ هدنسهححا یذ یسهنس زکسنوا یدلا یسهاب ییوطانا و هتسرب

 یعرکی بولوا یرکسعیضاق یلوطانا لعفلاب هدنسهرغ یلوالاعیر یعرکیو یسیضاق
 نیمکت وشا یدلروس ناسحا یاب ییا مور ترادص هنسهدهع هدنحر چ وا

 مزاع نکا هدقح و ىلا یراغ تعاس ف رک كنلوالاعسر یسهنس ترد

 هع هللاهحر . یدلوا اه راد

 املع رودص یک یردب یدوا هدعع یدلاق یلغوارب هدنما یدنفا ردا قلادعرم

 . یدلو ترهش هلا فراعمو مولع هدّنس

 نالوا فورعم هلا ناف عو هدشعص یدفا یهو هدازلشس هنلایعوم یافوتم

 دیشر موحص نالوا لئامالازاتع هداشناو رعشو لضافو ع ندننادناخ هدازلنس

 تالاک بسک هلا فراعمو لع لیصحت ندنساملع یسداب ردیلغوا كنيدنفا |

 تمزالم هلبا ےراوتو دناصق ضرع هراکو لاحرو تعزع هتداعسرد هرکصندکدتیا |
 هکدتک یدیشملسهلوا لخاد هباضق قي رط ندنملق یبامور هلا لاح جوک كردبا

 ضع هنسودنک قردلوا روک ذم هللا فراعمو لضف مانالانب و روهشم یراثآ

 تیفورعم بسک الکولانیب هلکل ردتبا دوست نویاه همان هعفد چاقر و همهم تار رحت
 یلرهشکی ندنلود لاحر مظاعا هدنرصع ثلاث یافطصم ناطاس هدلاح یفیدلوا شملا
 باحصتسا ینا هل رام لوا راتاذ سانش ردق كب لیعاسا باتکلا سرو یدنفا نامع

 یغیدلوا یسهماخ را كلا تادوست ضعب راد هنسیعص تار رحم كن هماعتل ودو

 هدقلارا قرهل روس لاخدا هیناکحاوخ قیرط هل راغا بارشا «یهاشداب فرط

 دادن هدیناخ دیخادع دهع لئاوا ىدا هدقلاق هلا بصانم بسام هنلاح
 یالوط ندنالماعم ضع نالوا ارجا هدنقح فح راحت ندنفرط اشاب رع یسلاو

 الو 1 یتاود ناربا ندنکیرلکهعوقو هسفانم هدنراهنابم لبا ناخ مر بز
 قرهلروس ناعتو بصن یریفس نارا هجرت بحاص هلکک مزال كلردنوک ریفسانشا
 . ترافسس مکح یاثیا هلبا یاست ینوباه هما بوراو هناهفصا هللا تارادو هکوک

 ر۶ هغلانف نالوا ثح عوضوم هدنسهنایم نیتلود هدکدتبا تدوع هدادفب هدمیو

 همسر

 و فا ناب سس رس ی مچ هشت یکی یا نوا یک کر 5
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 قجباوا علطم اکوب یخد شاپ رمع بودا اهنا هبیلاعباب ینک و دیا شلوا بیس اشاپ

 ) ادو هنغاتسود كأ یتربع هلعتل ود هلغل وا ییولحم كناخ مرا یدقا یهو

 هتل ود همدخ یک قلراک انزو قلشاسع هدناراو هدهار لالخ هقش ندکدتا

 مالعاو ضع هتل ود رد ود ) یدلوا ما یاوسر هلا راوطا قحهمشفاپ

 یعادعا قرهلوا رک ولع یهاشدا بضع ات هدنقح هلایوم ءیدنفا هلکعا

 كي لسعاسا لا یدنفا نامع مد ایا شلر دنوک ضوصخت رشاسم نوا

 یداوا لصاو زعوتکمو ) و ربرح بوتکمر هجولزک كرد ها یسودنلآ

 تولک لاکا هلا تفاسق لیست ناه ن نکا هک | یهتسم ند
MISC BEG SI 

 | كموقص رشابم ندنراقدلوا شملنا رت. هفرط كردنا اطعا هارج رخ قوتسم

 | بحاص هدنس هرا لصوم هلا داده ید موق راتات هدنسانا یلوصو هدادشب

 . هنشابو عیدوت هنسادختک یتسایشا و لاوما ناه كد ماست یوتکم بواوب ییهجرت

 هدنس هناخ كانتسودرب بولک هرادکسا قر هلوا وریب هراتات هلا اسنک | یعالاق راتاترب

 | هنانط هرزوا یمیلعت كران تونا اهناو مالعا اھت امها یوم یتفک و افتخا
 | رع هدانا یکیدلیا ببترت و مظن ییهفلب ةدیصق نالوا راهتشا زادنا نینط هلیمسا |

 تاکرح ضم رتاد هیات یاوه زکلاپ كنسودنک بوقسج هنادم یتمهت كناشاب

 هدصق هل راته تطاسو كنامهبلا یوم هد هسا شلوا اور یس هیضصات

 نایاش هتحص و وفع قر هلوا یهاشدان و دید مدقتلایدل هر هن اکو لم فرط هرز وم

 زاو ند رط قلناکجاوخ ید یدنفا یهو قترا هت رزوا كنود یدلروک

 دل ناف ودر نالو دس هنر یو رشت ا ا
 قر هلوا یتواعم هنس هدام یمادعا یلاع مااب هدسودر كيارکتهاش یدلوا مک |

 یسهبتر هدقدنلوا ےدقت هنوباه باکر یسهدیصق مان هرایط یکیدلیا اشنا هدبابلوا
 هدنرصع هلغلوا یتغر هراعشا كموح ص مياس ناطاس هدعب یدلروس عفر

 | اضاح بودا ناود برت هنس ران وياه مان قر هلوا ارعش هح ولرس هجرت بحاص

 . یدا رولوا تایاغنس یایاطعو تافتلا رهظم هلا خم راو و دناصق مد

 نادا نا و: رایدل نمصآ کس ۽ نادرف هه | نوک و
 لوط كردا مازتلا یمروس رعع هلا هنا عاش طاشن و قوذ ماودلایلع هحنسادّوم ۱

 ضا ره هد رک رخاوا یدسشلوا نیعسل دح زواحتم ینسو ندسماک هلا ص ۱

 ۱ یدک وشا ه رکصن دقدل وا اونا نیشن رس, هدای ز ند هنس کیا هلغل وا التم هسلع |
 ِ ۰ ست ۰

 ری دن ا



 هی ۱۰۰

 هلع ییع یدلوا اه رازلنس مزاع ینوک یجندرد نوا كنلوالا میر یس هس ترد

 یک شواج لوغاو همالد واو اشعلاوا كموح ص هکر د هدنح رات هداز یاش

 نارذک هدنراهنایم هللا یرورس اسا ربرج و قدزرفو یرلافکلد کحضم تابطم |

 بولوا رفاو یتق یرلاوتحا فئاطل ءیحاهاو كحاضا روئنمو موظنم ندا

 راعشا نارد نودم ردرتاد هدنارای هنسلا یک یرلن اتساد هحاوخ ن دلارصن

 هب یا هب رخو Eb یهو هفح هرظن هب یدهاش ا

 0 هل 0 5 ىا مان ركنا قوشو یسهفلل ءرظ
 یهتنا ۰ ردنوفدمهدنساذح هکن هدنجراخ یسوق هنردا ردرختفمراذک ر و لوبقم

 یتا بوروتک نونج موح رم ءیهو رد یدنشا واف ناماس

 | راشو یرورس هلا E ات قو

  توبلعا قر هلوا نونع مظع ند اک ران و یهو ه دن رک دتک هنتدابع ره جاقرب

EE E SE =كانزوسرب اکب یرورس مناح)  | 

 ۱ هفطل یرورس کید (مسیالخ زار نتودیشا VEZ هد هل وس ا تافو

 لک دید (یهو یهلا و رشح لآ نسقلا ءا هلأ باسح ههادنلاب هلن دصق

 شید یدیلکد مدآ 1 هدسقلا ءصا علام هن هدنو هدلاح ینونج موح ص ءیهو

 یخد ردق هنس یدب یهو بوقبج زوقط نوا زویکیا كب موقرع عرصم نکل
 . ردشلوا رمعم

 یندلوا زواحتم من کش یس موحصم یدتفا یهو هکرب د یدنا قاف ناماس هسو

 شارفرسا البلع یرادقم هنس ید تولوا لبلع یرازوک بوروتک نونج هدلاح
 ندزاما غوا هتاعو ردشعا تافو هدلا وا بولک هنشابیلقعرادقمر هرکص قر هلوا

 یتساحاو افدصا راسو نانو هدنراوج هلا سر تفاضرب مدقم نود ک چ وا

 بولوازواحتم یناسکس من مس ا باطخ هل وش هنیاحا ماعطلا دعب بودنا توعد

 زلوا دوخاب مرديا تافو ًةتخباي E صوصخاب ردس رق تافو نوما من
 هسلا ردقم یسخغق مرا غوا هراتلع یک و نونح کل ددشو مظع رب مهسا

 ولرد ولردهدمقح ندمہغیدلوا صاعو قساف كب صوصخاب كدا لالح نقح ترخا

 صوصمنا ىلع یوق ناملسم نکل مدشبا لالح هدشب هبهلحو راراب وس رازوس

 باصا هدک دید زس هدا تداهش هدنروضح قح همغدلوا هرزوا هبقنح بهدم

eiيک زس رویم دیا اطا 7  Oیعتمارک هدقسافیک من  

 راو تلاحرب هدمدوجو مرولس ندمشدوقوا بط هلزوک هلبتقو نکل رولوا
 زس هدا اغصا یعاحر هله مدلبا سره یملاح وب هرزوا بط نف یاضتقم ندنآ

 ی ردشعا روهط یک ییدید ایفاوو شلو ماتخ سلح ود
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 هام كناشاب فسو اض بولوا لصالا یدونرا اشا شمع هبلا راشم یافوتم

 تدم هحنساضتقا هیامز ٌهلاوتم تالوحم قاحتلالا دم هنواه ناوید ناکحاوخ
 هن ر هلا لع ناو قوح نکشما قر ردق هنرادص ماقم هدنف رظ هرس

 رومام هتماقا هدزفاس یسودنکو یداروتک هترادص ماقم اا اشاباض یسدقآ
 مزاع هلبا یناکدنز تدم لاکا ینوک یحنشب یعرکی كنيلوالا یداج هرک وب بولوا

 زرسررض و مالم طقفو زجاع ندروهجروما قترو قتف وزسناشیدلوا ینادواح ماع

 . هلع هللا ةهحر شعا تاذرب

 نالوا ابقشا ةدرکر س اشاب ىلع دیس ای رد نادوق هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب

 كرلاروزو دورو هداعسرد ندنسافنم دوم دوخ هن رزوا يتوعد كل هر دناق

 دشار لوک یلاع ردص یادختک اقاسو شمر ودا دوعق هنماقم قانادوق هل روز
 وللمو و ندنیدلوا شمرترا یشزپماو تفلا هلرلاب روز یه هلوا مدمه هبا یدقا

 دلا كمدارب نالوا دودعم ندنهورک ارور هوا یه رح ءوق هد هکزان تاقوا

 لزع اشاب ىلع دیس ینوک یستریا رازاپ یجتدرد كرفص ندننچ همهلوا راح قمار

 نادوق اشاپ ىلع یحهخ رج یلاع ردض ماقمعاق هنر هلا ینن هبحاص راصح هرقو

 هناسرتیسهرادا كنه رروما ردق هندورو هتداعسرد كمظعا ردصو بولوا ایرد
 ندنس هرادا كن ههاسرب روما هسا اغا لیعاسا بونلوا هلاوح هاغا لعاسا یتما

 | هصاع خبطم یتاما هناسرت هلا لزع یغدوا ینوکیجحنزوقط كرفص هلغلوا زجاع

 نسح ارخّوم یدشلروم هجو هنس هدهع اغا نسح یسالسروهشم نانلوب ینا

 زس هراح هلغلوا هدنام لع قرهلوا شارفربسا بوراقح ناسح هدنغاا یخد اغا

 . ردشلوا ینما هاسر یدنفا زنع هن ر هلا لزع

 هدنناذو راس و تور بخا ص بولوا یالس السن و الصا اغا نسح هلا یعوم

 لقعو نادراک سمالایش نور هداشک و وخشوخ راذکر اکو لماکوراشوهو دشر
 ۱ رطاخ هاسابس یورفرسو تم الم هميش ی دل وا لوح نکیا ناوخ الص هشام

 | اعطق هدراتحلصم و تمدح ی دلوا رومامو یدا ناسجو رربج ترا ندکلنکع

 یاهو تشک كشن رومام ناه تونلوا هدنددص تف و تواش و

 لاح ب غرب هدقلراذگ راک راد هداتسو داد کا ید یا صو رظن حمطم

 صار هلوقمو هلغملوا رخسم هنسودنک لاصمو روما اوکه کیدا راو یلصخو

 هدرل هل وا رديا راهطا زحم تلود همدح هماع ندنسهرادا بولوا راوشد رده یه

 ٠ تنامئالب و مظنتو تیّور هاوتد هجورت هللرشابم اندا یعوسص صا موق یاغا

 | یراتناما اسو ریو خبطم و قتایشاب باصقهنسهدهع هاک هلع ءان یدردبامع و لاکا

diliki] 
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 كر هبمرتسوک ناحلخ ایطق هدقدنلوا هلاوح ندر همسج تمدخ ترد چوا 0 :

 یر یھ قر هلوا یس دعلو ررض هدحاو درفو قر هبمقح یسادصو تدصو

 یخدندفرطر هلغلوا كلام هانغ هام سو یداردا هرادا هرزوا هاوغد هنادقال

 ا 0 و لاختشا هتنراحت :ودنک هلنا یتش موج و
 همدخ هلحابو كر هنا زحمت ایطق یهبریما لاوما ءیلوتم راسو رادرتفد هدنامدخ

 ۱۳۳ و دنا روا O oooy يام بااو یتاود
 هام لصالا یدا زا یئد فلت و ررض ها رب تاقوالا نم اتقو ندنس هسک

 یدوحو هدانش طاصم قلعتم ه یناکرزابو ت دخا روما هحنساضتقم یساد

 توف ینوک ینکیا كنهرخ الا ىدا یدیا مشلا بیج لقاعرب مزلا هبهیاع تلود

 ةدعاق اضالا دم هنس هرو درزا ندسافک هلکعا روهظ یس هربثک تافلخم هدقدلوا
 « هناعتلود یتاعو تابح هلغلوا اعور یدادما هحیانخ هبه رفس مزا ول هرزوا تلود

 . ردررح هدنشرا هداز یناشو د یدلوا اور ین دلوا عفان

 للاع هاکرد کرد هدنس هرص نام 9 بس تالا یوم: یدنفا هداز یاش هب

 گاف نسح کین الس یتما هعتما كرک اقاس نالوا ینیما هناسرت ندنرایشاب یوق
  بولوا ادیب نابج روئلوا ربیعت (اینومغلف ) ندنعون هیباهتلا ماروا هدنمادقارب مدق
 | هکوجهدقدلوا اودورپیدن دنیوج هلام و باج یناسرتوودومیابطایخد هبلایعوم
 ۱ ۲۶ طفح یشات ندنراتفالو تقاذح مدع یرنک ۱ كرانلوا ابطارس ورت دندمرب

 یراتسر ام یاضتقم هل رالوا التم هدسح و تاقرتسا تاع هل دسافضیغ دنسم

 را بصنم رصح هنیراودنکقحناو تغارفو د فک هیلکلاب ندداوم نالوا

 رادقم رب صوصخ ابو اطا حالطصا اقر و تلاهج رتس هللا تدکمو هلبح عاونا
 كتل ود راک و لاحر نالوا یتافغ هنلکلاب ندبط نف هلکنا بودا ریزا ین رف ظافلا
 حور ندنرب دن بولوا تبابط بابرا سیر اظفل راکرخا كردا رود یاوا

 ادعام ندنسوه كا تلاهح تسدرد ادرفنم یمظعا هاشنهش نادناخ هماعم و یلاع

 . اعطق هصوصخ وب یشان ندنرلتردق مدع هزیی و ناحتما ابطا هلفمال وا یرلتبن و رکف

 | لها صوصخا بولاق هدا هلهح یتاسط همنامع كلام ندن راکدم هدا تاعر

 | كردا تم هط ع لمص هللا تقشمو لامو رمع فرص تدم رفاو رب ندمالسا

 | هدننامز یدنا نامعن ابطا نشر هسلا روهظ بسط ر شلوا تقاذح هیتر لئان

 تاغلات و یلاوفاو یار هللراعا دع سقر هراودنک یا یکیتیدلوا هنماکرش ضعب
 : رادتبا هحیقتو مذ هدنراساحم راک لاحر نایلوا راد ا السا ند لع یناعاو
 هد س هح رد قمالوا سلم هابلتف یلصاح دلردىا دانا تایرتفم و براعم عاوناو

 ( توادع )



 ترورض هلوکر ی رب یهو راستعا تسد طقاس یبرات او تاذ هلباراهظا توادع

 ر ن دنرلکرلکه دا رارصا ردق هن دیا رامرات و وح هاهلاب كردنا راج ود هنراقحو

 اردک دما دساتموت لقب لع و نالوا راختفاو تورو ضیف هام هساب را نامز

 حتلاب ههل یش دلوا راقتفا بج ومو رارضا بس هدنقح یمانطا مالسا لها

 هدنس هناخبط هبناماس قجنآ بویلوا راکسوه هایلج نفوب دحا رب چیه هلغلوا راکشآ
 ضعل هلوقم ردا تعانق هنسهفظ و یلسط هناخ راعتو هنس هفظو قاهحاوخ زکلاپ

 لکد یدیدجح بط هد هسنامع كلام بوىملاق هسمل هقشا ندرامدآ لاط و ه رهل ی

 نامز رب هلغمالاق دحا رب چه رولمهدبا سردنو ملت نوسلوا قبتع بط یر

 تاورخ هذه ةلاحلا هبنطتطسق دب نالوا راصماو دالب روهشم هثداوا یساسطا

 ندهرثاس للم بولاق هادنر لا ت لهاح یال ی یسب دن و دافرا ۲
 ید كرار نط ااا شم ناو و

 نالفو ر دی نم كم بط نالف راکلادنع هلساقرتساو مذ تلذک كنم وسر یاللهج
 یرا ولتقاذح اشک اكلردناتاساوزسم هلتقلخ یتراهمایوک لهج نع كرهبد رددنعم

 هچ رکا هلغلوا مالک ماظتنا قحن یسهامرس هم وقمع ههلهج اماو راتعا ی و لقثتسم

 مالم ھا زاتفک تبرش هروک هضبن قیاطم هر اکا ا نکل قفاوم ره
 هلهج و رب چیه هله هدنصوصخ تبابط رظن عطق ندروما راس ید یزارب و راک

 ندنسهجاوخ تکلم ییدابا اعدا یغیدلوا نوذام زونه هلبااشت راو ساقلا ناملوا راح

 یبدتسا بوک قالق رومش هداونناتسا کورو مادار طسوا دو ۲

 نالوا E 9 ه ج بوحا ناکدر لسەر 0 یدنفا یثا مکح ناه هدرب

 كسب جاقرب هسیا زلوا چیه قر هلوا نارای شورف هرفط هلبا ابطا تفابق نا راکداب

 تیبط هلوقم ون و یرلکدابا رکو تح 4 ابا مادعاو فالنا یرات و تک
 بیبط امطق یک ینیدلوا هدرلنشن هدب ضع هسیا ندقفلوب رلپاصق هدننروص حارجو

 زوج جالع هجزکلای هلرب هلاوح هتعسط ببط یضاهاو للع ندا روهظ بویقلوت

 ربهاشم هلع ءانس .ردراکشا هبهلج ینیدلوا هدنولواو ناححر هللا هوجو افتک | هلا

 هیاغلا تباغ یمافحو قوذو هریسهو عقومو یساوهو بآ كاوتناتسا یر ن

 نوعاط یرب ردراو بیاصم عون چوا ندهلوک ضراوع هدنا نکل بولوا العا
 ن نام هل ود عقاولاق شعد رداطا هلهج ید یر و قب رح یر وابوو

 ره ید هعفدوب یک یرلکدلیا اقا یسوفن ردقو اعتاد یرل دلقمو فای ز كط

 احان رامت اسا حار > ناصق جراخ ندح رو رشت دعاوق هاب هح رق كناغا نسح

 ضب ص هلغل وا انا رغنق هراپ كرد وادب 9 تروص ید هد رقم رجا كردا
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 تمالسو ادییان افشو ماتا تروص بولوا شام راو لازه یالتمو شارف رسا
 هدانناو و اد وه ینح هوا جاتح هدم قوح E همان تو هاماک تردق هلس هل وب

 نسح جالعال اكوا الکو مولعم ینیدلوا را یربخات نا رب كانهناسرت روما هسیا
 ۱۳ یا رکن تكنلوالا یداج ةام هر ندنکبدلا اضتقا .قلوا لورعم اقا
 ۱۳۳ افتر اور هتناما ا یا + نع دخا یرادرتفد كلا ىع اهاس
 یهتنا ۰ یدلوا ام راد مزاع ید اغا نسح

 ناص ماماد یالتم یخد ناطاس همطاف ندیادلوت هدنطساوا یسهححایذ هقاس هنس

 هدنقحینافو بس كنا بودا تافو هدلا-ینیدلوا قلبا یتلا زونه هدانناو قربهلوا
 عطق ندنس اضع ارقف هد رالحم نابلوا هماع ناخ را هک رد یدنفا هداز یناش یخد

 ها ابطا ةفذح عی اینک آ لس هدنرایتو تاوادم راک یا رف راک | هلرظن

ERندنوب رک او ناکیارو مولعم ههلح یروشو هرک ادم هرزوا بط ع  

 نامعا لها بهذم ( ناجرال مكحلا ) هسيا زلوا نایامن افش تروص یخد هرکص

 كناهاشداب نادناخ صوصمالع رارولوا نابلاع روذعمو وفعم ید اطا هلغلوا

 ۱ یرللقع هنن یخد رلهسلوا قذاحو برګ ردقهن یه ثكسط جاقرب هدنحالاع و رب دن

 ندکمعا جالع هرلنا مهسآرب هنب هدراهسلوا رضاح سونیلاحو طارق و رصاق
 نکا یھابو ها هنارا ندن راتافلأت رتاد هکوام ءاسا رب دت یرلکحهدىا بانتجا

 هداز یدنفا نامعن قسا ءابطا رس هروک هزیعومسم هلسس موق نف تیساسنم

 هلغلوا یر كراتلوا لان هلش رط تئارو هتاط تسایر یدنفا دوعسم ءابطالا سر

 م یلاک هدبحارج نف هچ رکو رصح هیودنک هلیب هلیتقاذح مدع ینصوصخ هطاعم
 فیس یک ل ناق دالج ورن دبل هلکه لوبناتسا هلغلوا لهاح هدبط لمعو لع نکل بولوا

 شعا لصاح ینا كاسط ر كردا ه رج هد هناتسا ناکس یتاحالع له اله مس |

 ا نابسلا اا رصق هکیرمشت هودنک یت تفاذح كنرف رب مان وجشرول نالوا
 ی راکدابا اد رفتم ح5 هناطاس همطاف نالوا نانح هار مدو شب هن اکدا زهشو نیطالس

 كنه رخ الایداج هام هلغلوا قیاطمو فداصم هلجا لولح تفو قفاومات رب دن

 ناربط هنانج ناتسلک ندنندب نال حوتفرب حور زوج ینوک تبس یجنچ وا یمرکی
 دسج هلبا ازفا نزح متام یالآ بیرت نوناق هجو رب ولقاحواو املعو ارزو هلکملبا

 هاش بولق 5 یسازف م E شدنلوا نقد هدنس هه رش هدر مناع روت یرابم ۱

 هدقح ترد دعا ات هددحا هلل ت شخا كم وقص موش ج نکا گو

 ف رشت امس دهان رتخا دعسربحد رب یمسم هد |یمسا ناطلس هش اع ند رای رهش بلص

 یهتنا 7 یدلیا ادن رل دانم هاسهدزم یرافدروہ ابد راد

 ( ور ژ



 سن ۱۱۱ جی

 | و یحد اغا تسر ینابعا هباف نالوا فورعم هلا توربو راسي ترفو هحلا مور
 ۱ نارا مفس اهاس ندنوناه ناود ناکجاوخ هنصوصخ یتافلخم هلغل وا توف هدناوا

 | باح هلا جارخا هنادیم هدنلوصو هبهلف بونلوا لاسرا ارومأم یدنقا عیفر دیس
 ٠ عفر نکل ردشلوا رادم هجا هه رفس فراصم هبلک لاوما ییدلبا لاصبا هب یربم

 ۰ ردشعا تافو هدهبلق هلدوعوم لحا لولح یخد یدنقا

 | وشا ید یدئا هللاةىه نالوا قورعم ود هاشالا ح راش نداللضف و املع ربهاشم

 .رونلوا رادتبا هتناس كنلاح ٌهمحرت هدلحموب هلکمنا تافو هدنحما یسهنس ترد یکی
 اع ردندنسلاها كيلعب عقاو هدهیماش هطخ هبلایعوم موحیم :هکهبوش

| 

 | هدشدح و هقف

 ۱ هدعب یدیشا حرش یروهشم باتک مان اظن و هاشا ندهقف یتح بولوا رهام

 | یردق هلالدلاب قرنلوا مارک الاب تل ندنفررط ةنطلسلا راد یاملع هدک راک هلومناتسا

 ,ةعفدهقش ندقدلوا ناسحاو ماعنا رهظم غلام اغلب هدقدلوا دیهش راکدن وادخ مولعم

 افاعتم و مورضرا بوقح هلا هب رود هدنف رظ هرس تدم و لخاد هسل ردن قل رط

 هدعقلا یذ یدیشلوا لئام الا زام هللا لين هنب رابصتم هسلف ج رخ هایابو دادغب

 )کز ردشملا ینادواح دو ایت قباقح مسعو یاکدزو شع سرد مخ هدنطساوا

 ۱ توقح هب ادىم اشا رادملع نک رروط توت الراو هدنحا تارطاخح جاوما یک

 ۱ هداتفا ۱9 د مهراقبج هتمالس تمس اا یننمود كتلود هنفس و

 . ناکرابوک ها كرابروز زلآ 5 قاطرب هنب تلود مامزو یدتک بولوا اضق بادرک
 هدلاح یرافدل وا شلاق بورشاش ی راکحهدک هلو هب و ى رلکحهدا هر تط

 ص یه راهس زخ قو تعاطا هدرکسع یدّتسا تدوع ید یه راح هسور

 | كنت كب هسیا راتقو قدیراق یلاوحا كنا وروا یهبدبو لسم هسیا یک او

 ۱ سواح هتنطاس تح بوقح ندنولخ نفق زونه هدلالتخارب لا را هاب وب ۰ كتبو

 ینیدنلود هدعقوم و لاح لکشمه كس رات رضح یلدع ناخ دوم ناطاس نالوا شعا

 +« یعوقو تاهجو ضمو یدورو هداعسرد دادید ردص چ

 ناطلس هابسح قلوا لتخح یس 4 E و هکلم روما كنهباع تاود ورې ددم رب

 | هتسملس هقح هتمالس تمس هد ولسروق ندنارطاخح و تالکشم هڅو كتلود تقولوا

 لح هصرلخ ندنا ر طاح لود هلا تىعر هب هد دج تاماظن یرلترضح 2 ملس

 زس مود هللع ود ر بول وا عاخ هاسس هم ولعم دی هسا | شملا تربع

 بویمروتک روتف الصا یرات رضح هبلاراشم ناقاع نکیآ زاغلوا روصت ناکما تروص



e ۱۱۲ روح 

 ندفرطر رار هلق رضاح هنسهب راح هيسور كلر ەر ک کو کہ تالکشم و عناوم ولردرھ | ۱

 .یدا هدکعا تمه و ییس هند راهشرفو تاب لرلابروز هلا تدالج یوزابر وز یخد |

 نیا هدننناح هطالام اشا فسو اض نالبروس هج وت ییلایا بلح هنسهدهع هدقم

 9 2و یابنط داراب ا هحورب مدک داردنوک ن ویا رهم هتسودنک]
 ندن دلوا هدنادىمیایا یتالکشم EE تلود احراخ و الخاد هابسح ینادقف |

 ۳ ۵ رم ندکیدممدنا ترا ید هبافتتسا وا بودنا ددرت هدلوق قرادص |
 ءوقشیا طقف لوفشم هلیسهیرت كلدارک | رثاشع ضعب یارب هلکما لوبق بج ار

 هدکعا تاقوا راما هلا تاضورعم وللو مرولک هتداعسرد اس رق 0 ِ

 :هلتهلو رواپ و رای هدتنطاس کم یرلت رضح ناخ دوم ناطاس هدهسا ش

 ۱۳۰ ۰ رفع لئاوا ال هت لتوباه لاحیستساو حالا نالوا تاو ۱
 الحر مدقن كارا ) هکدتشیا ینلاوحا شاشتغا كلومناتسا هدهار یاننا نکشما

 یجنزکس كلوالا عبر لبا لاح چوک كره وروس قأیا هحنقفو ( یرخا رخؤتو

 روضحو لوصو هتداعسرد ینوک یسترا رازاب یمادرف بولک هبهست لام یتوک

 لح بولکهب یلاع باب هرکص ندقدلوا لومش ناهج تافتلا رهظم هلا لوثم هنوباه
 . یدالشاهروما دقعو

 هنوط كرلول هیسورو یتدوع كراصخ ص هلا خسف یمهلاکم شا حورمشم هجو رب و

 ۱ تان قرهلوا دقع یروش سلح تاعفدلاب هس رزوا یتکرح یرغوط هنلحاوس |

 ۱۳۳ ۱ وات نما رفت مع تاللا كمظعا ردص هلا رش یاوا |
 كناشا دشروخ و یسفلوا بصز غوشاب رر هن راف رط هرتسلسو قحسور مدقم

  كناشاب ابض بولیر و رارق هنیراصوصخ یساها هدنکلرکسعرس یبناح هفوص ناکاک

  باسا هه مدقا نار كرفس بابرا اسو ولقاحواو ارزو هلم ابو هنکلم رکا رادرس ۱
 .اخروم هرات یسکیآ نوا كلوالا عمر راد هنب راک ح هدکلر ها هرفس

 یداردنوک هلع معاوا هنفرطره كن هس و رع كلام هحنج وم نو اه طخ نالوا رداص |

 . رونلوا داربا هلشر (۸) هدرز یتروص اروک ذم نوباه طخ

 ۱ 1 ۶ نالوا مزلا هداتناو اصوصخ یراوطا ضع كنان دوم یشاب یجاتسوب
 هنیرب هللا لزع ینوک یحنشب نوا كلوالا عسر هلکخا باجما ینلیدبت یرادتقا مدع "

 . یدلوا یشاب یجناتسوب اغا هلادبع نالوا اغا یصخ
 ۱ قرهنل وب واح لیعامماهناشاب ییطصم یلح قسا ردص هدلوالا عسر لالخ هو

 هناشاب دحا ریزو یظفاع یلوطو یتاحنس ییا هجوق هرزوا كملبا طض هللا لستم ۱

 اشاب یتح یتلاا نامرق هلکل رکسعرس زاغوب و ۰ یدلروښ هبجوت یغاحنس راصح هرق |

 ( هدنس هدهع )



 ۳ یک
 جسم ی هک زا ۱۳ را 1

 هرکوت ندنغ دلوا هشاس هام ا هلا اشاب اض مظعا ردص هدهبسلآ و درس و دی

 اقا یتلایا نامرق نالوا لحنم هلغقلوا ینن هنسهرزج یوکناتسا هلیترازو عفر

 . یدلرب و هباشاب ىلع ر زو قرصتم ییا هجوف

1 _ 
 هم

 | لزع هدرفص هغ ندنخدمهلوا ردتقم هط رو طض اغا دم یساغا یرح

 یرحیکب اغا دم جاحلا یلصراق یٹابناکس اقا هنیرب هلبا ین هبنغاط روفکتو
 . یدشفل وا بصز یساغا

  كفانصا پوترا یناغط كراب رحسکی هکدنا ترق یحورخ كن واه یودرا نکل
 | كناغادم یحاح ندنرلقدلوا روحهتماقاو اوزنا هدنرلهناخ هليا دس یبرلناکد یغوج

 لوق هليا لزع یندوا ینوک یحنج وا كرخ الا عیبر قرەلوا نایان یزجم هدایز اهد

 . یدلدنا نیست و صن یساغا ی رحیکب اغا نسح ینا

 یاد وتتس هد هم هدهسی دل وا ایرد نادوق الاب هجورب اشاب ىلع ی هخرح

 وو هدکعا لیدنقسا یارطا بو زک هدراوصوا ندشدلوا شمراتص تراک

 لباق یماش هدکلرب كنسکیا نده دلوا هدققاب ناب هنسودنک یخد ااا ته

 لزع ینوک یجنجوا یعرکی كرخ الا عیب ر ہلکمنا نعت هدهناهاش دزن ینجهیلوا |
 جاحا قسا نادوف نالوا مقم هدهسور هلبا ین هنس هر زج ینهل هراز ولا عوف صو

 ۱ . یدلوا ارد نادومق اینا اشاب دم
 هحیلاخسم هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب كندنفا هاط لیدنتسوک ندماظع رودص ۱

 كناشاب یلع هرک وب هلبسلوا یشانندهرجاشم ناک هعوق و هدنرلهنامم هلبا اشاب لع یفث

 هلا قالطاو وفع یدنفا یهاط و یسهرا هس رزوا یشلوا لو لر

 ۰ یداروتک" هر داعس رد

 تر ES هداه ج وت ا ارحا (ETE یناسعل 1 قحهلاق هدنداعسرد و

 | تسایرو هیجوت هبیدنفا طاص یتلاکو و هبیدنفا فیفع مهاربا ینلادختک یمظع

 اشا هدنرهدهع یدنفا فراع یتلاکوو یدنفا للاغ نالوا یفرصتم یدنسم باتک

 یتاما رتفدو هن یدنفا دبح و ینما رتفد یتلاکو تسایر هرکص زور دنح نکشفلوا
 . یدلروس هلاحا هب یدنفا فراع

 یدنفا ییلصصم حاج ا یسضاق هرونم هدم قاس E ینش كنالوالایدامه

 | یدلوا یماقمناق نواه باکر اشاب نسح اغا ینوک یخ وا و یسضاق نواه یودرا
 ۱ هداز شا مهار ا لصح یتلایا هفر هامط رش يلحروس لوق هب روا هدد رص و هس و 2

 قحهلوارب رفس هدالوالا یداج رغ هلکا برقت یتک رح تقو كنواه یودرا

 ۱ ها شاب مارچ رزرو یتاابا م و رضرا اه یاح قرش و هیاشاب دوج لوح

 (تدوج خر ) , )عات دلج )
 Sit ام اب ۲

 طی
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 7 ترس ترا سکس ام ی زوج e ات

 صاط درج رزرو هداز اشا مهار رزو هلمط رش یسهظفاحم یعاحنس هردوقشاو

 هباشاپ یرورس ترازو هبتراب یتایا بلح نانلوب هدیمظعا ردص دهع الاحو هیاشاپ
 یعلسنم زانعاو سلک بولوا ندیمظعا ردص عانا یناربهریم هبنراب یعاحنس نمرحو

 ا لخسا جروک یجتوجسم ناتو
 هبلایعومو یسجهخ رج نواه یودرا اشاب یرورس هلاراشم بوم قوح یسهرا

 . ردراشلوا یسخانوق نواه یودرا اشاب لیعایسا یجنوحعم

 تمه هنناماکحتسا لک | كنسلاپ هنوطو هننامزاول دادعا كنوباه یودرا ندفرطر

 ۱۳۳۳ رم وری د هدتهج لوطانا وخ هداسا ییدنوا |
۱ 

| 
 یاح قرش یدلوا ہد د دص ماحتفا و موح هس راف رط صراقو هجا تولوا

 راد هقش یخد نوا فرط لوا ینمم هشدللوا اما ندنف رط ۳ ۱

 ٠ ردشمکم زال كنروک |

 یسهماک تاکرادت هدننهح یا 9و2 هقشل ندنناتم هلهح و وب هداسا هسا كنولەىسور

 یرلپرص یځدندفرط رب ربارب هلکعا قوس راودرا لوق لوق هسوب هنوط بولوا |
 ۰ یدبا هدکعا لاغشا یهیلعتلود هليا عیحشتو كيرح |

 * یرلتدوع اباخو یراموحه هنسلاب هنوط كاراولهسور

 ندنف رط یسروزو یلاشرام دلف هسور دو ءاراصخ ص الا هجو رب

 هشراوج لارا لارنج نانلوا قوس هلبا ودرا لوق رب هنن رزوا یسهعلق لارا |

 ساب باوج ندننغا هرو بوط هدک دتا فلکت یمملست كنەعلق

 هاباقم ایوق یرلبزاغ دحرس هده دا شملا رادتا هقسضت و رصح یلسارا هتیرزوا |

 تاذرب ردامو محش هدنتاذ اغا دحا یرظان لیئار | صوصلاعو هدکعا هعفادمو |
 هرصهراو مادقا هریمعت و ممرت یی رال نالوا رادهتخر كنهماق راهنو لیل قرلوا

 نوک یمرکی كردا موخ هسرزوا رلولهسور بوقبح ندهعلق هلا یراوس رادقمرب

 هاغمشل | هرازراکشت | یرلزوک كنهبمالسا رکاسع ككردک بودا ماود کنج ردق |
 نوکر هقش ندنراقدلوا هدقع رشاش ییادعا هلبا ماحتقاو مو ه رشط هليو ینردس

 جاقربو یراوسو هداب هجرفاو یسودنک بوقارب هدهملق ییاشاپ ظفاح انا دجا |
 تقو هدکدتبا موم هنیرزوا ولهیسور هلبا جورخ ندهعلق كردبا باحصتسا پوط |

 هلتسن هبهمالسا یادهش هدهدیدش ه رام نالوا دتع ردق هسمش بورغات نداحض
 كرت نی رلرداچ و تامهم رادقهرب و پوط جاقرب قرهلوا هدایز ینافلت كراولهسور
 . راشل وا روح کملکح ورک هلا

  Jهده راګ وب 4



 زاربا تلاسب راثآ قوج كب یدنفا مدا ميهاربا هداز هبا ین لیئاربا هده راحت وب
 هلع هللاحر ۰ ردشلوا اش راد مزاع ادهش كردبا

ESD E a E یظفاحم هده یا شک هنیرزوا یکو کر ر یخد یسهقرف رب كنولهیسور هدانا وب هنب 
 ناف رط اغا قانش و یاعاقحسور هقفر ندکد سا ماف هب هعفادم اشا ندلایع نانو

 یسهحش كنو هلغغل وا مادا رک ا و ا هسدادمآ یوک رب رد

 نده را رادقمر قحسل وا ی ولعم كرلواهسور ینح هل وا لدا 0 = لسارا ید

 ۰ زد راشعا تعحر ید ندارو 5

 شملبا ه رصاح ولتدش ینسهعاق لععامما مات ود ید یسهقرف 5 كن ولهس ور

 9 لادنتمس ه رب سسلس كردا برف هب هن وط یسود را E داف ه دلاح ی دل وا

 ۰ یدیشلوب عویش یجهدبا روبع هه

 * هراس عیافوو یجارخا هنناج لبا مور كنوباه یودرا 3%

 نککم زال یارخا هنباح يلا مور قترا كنو اه یودرا هرز وا هح و رشم لاوحا

 زکر هنسهجاب یلاع باب هحدقم یلاع ردص یادختک ینوک یعنتلا نوا كنال والا ىدا

 5 یحتلا نوا كنالوالا یداج باحصتسالاب یییرالاسهس غوت نالوا شفلوا

 ۱ عان وا هل | 9 هح نانل وا ممصت ب وراقح هس ار اشا دواد هلا یالا تر

 یرارداچ كتلود ناکرانالوا رب رفس راسو ولقاحوا امومع هدعب یدلدبا بصن یفصا |

 ایض مرکآ رادرسو مظعا ردص ینوک هبنش یجاکیا یم رک كموقع هامو یدلروق

 یدقبح هنسارګ اشا دواد هلا یالا بتم باحصتسالاب یتداعس یاول اشاب فس ود

 ین وک هبنشچ نالوا هرخ الا یداج *رغو یرجیکپ ینوک رازاپ نشب یرکیو
 دواد هلا E بت ص كلذک ه رکسع فونص واو یە عو ج یجم وط

 . راپ دليا تع نع هنسا رګ اشاب

 یدنفا ىلع یوهروم یرظان ه رح اماس نالوا شما افتخا هدنسهعقو اشاب رادملع

 رک راهظا كردا تاتشاو قلعت باستکا هاغا فسو باد هدلاو امدقم
 ید یاشاب انض مرک اراد رسا یک ییدشا هدنام رطاع یاود د با کک

 ناماتهلتطاس و یماحاو ارقا ب کو ندشادل وا شهر دن وتو
 بوشان هنابرحکی دیداتص ضعب هدصا لواو قرهنادلا یخدوا بونلوا قیوشت و

 یرلت رضح ناخ دوم ناطلاس هکوبلاح یدیشمریویقیج هنادیم قرهنوص یش زارب
 ظرغ رایضا هدنرلقح ران دبا لم هرلنآ هدلاح ینیدلوا هدقماشخ وا یرلابروز اهاظ

 هلا افتقا هنکلسم كناشاب رادملع امدقم هسا یدنفا ىلع بولوا هدکٌعا نکو



۱ 
| 

 E ۱۱ جی

 عبط یسلبا راهظتساو و E و نکیسشفلو ها داراب ۳

 ءهاخ ادم د وحش دوخ زامقح راقبح هادم ES هاکن ول یدنشمرزوتک رارغا هب هناهاش

 تن وب ر هحال 3م هدو امس ردق و هراح هم شا رولوا روم ههافشا دّمع ۱

 زکدقآ ا روما ۳ و هداز یناف رع ب ويل روک بسانم یون هدا وناتسا هس رر روا ۱

 افتخا هدنسهعق و 3 ا IE ها E هلهح و و "ترا یدلر دنوک هسزاغو

 ییلاسلاعف | ثامظعا ردص هدو دنقح كىا بولوا هملع E هر یدنفا 2 نال وا شا

 ندشدنل وا قاب وشل و نامات هلا طااس و صع هرز وا حورمسم لا ونم هل سح قلوا

 هنادیم كردا تبنما لیصحت هحنمعز هللا تعجارص هرلابروز یکیدنفا ىلع یخدوا
 هدنساننا جورخ هنسارح اشاپ دواد كنوباه یودراالاب هجورب هلیسلوا شمقیچ
 زک دقا ید یدنقا ىلع یسادرفو یدلدا مادعا اق ون هدنو اه باب لخاد

 یسرا هعج یحدرد ره كنال والا ىدا یعوطقمرس هلبا مادعا هدن زاغوب

 ۰ یراک هن واه یودرا 1

 هلی ادانتسا ۵ هماغتم هورک ضع یکیدو هناشاب ىلع دس هرزوا یییدنلوا ناس هدالاب

 یدنفا دشار لوح نالوا شغلوا ینن هراصح هرق ءان هتک نح للام یاضر فالخ

 .یدلن وقهاکتساس ید یع وطقم رس كنا هدموقم مو هلغمل وا مادعا هدانناوب ید
 هدلوسناتتسا هرزوا ینیدلوا یرلهحبق تداع كراب رحیکب هدانناوب هلس هناهب رفس

 ۱۳۳ وا تم رعت هلق یرلکدسا راثکرح هابدا یو هناشک رس لصل
 ب

 كنو كنوش هلسهناهب قمردزو هغاو قمردقاب هتعاس یراندیا ا

 بویمروک تجاح هلافعا هلو هسلا ی هاطرب یدراجاق بولا یتسهنیل اب ییتعاس ۱

 هب راودنک هدنراناصع تقفو ۳ هه نا ا ارح |

 تالاوم یراکدتسا هن راودنک امدقم تووص حد ین لاا ندا قلرادف رط |

 ندنلوف قح و رایدریو هرت لزوک یسیغوط قردلوا قلوسشراق هتنواعمو
 ااینمکح كس (روناص یدتا دبع ینا یندل لع نامل رول 4 دع هن نماقتا

 یقاط فانصا صوصللالع یعوج كنقاخ لوساتسا هدلالتخاو نایصعمایا راپدتسا

 کل یداراشاواقحتسههسرتر هلبو هللا فرط نم ندنراقدلوا ناعم هرابروز

 یخد هسومات و ضر ص كه وفا رد ییایدعت تنه را ۶ فئاوط رو وا

 تفاد لهاو ناوسا مومعلا یعو ف لها ندنراقدل وا ردا تراسح ۱

 e8 بدل وا هم رتساو ا لاد رله و زاماقمح وار راشط 3 رل هب اح ااعر

 قآ را هلتهح و یدلاق تدنما الاصا تی تولوعوقو ر الانف ed اما

 ( كنودرا و



e ۱۱۷ بس 
 بسسسسم مس —

 ةا رولوا لصا سه ندنغفح هم هلوا زاح یسمروط هدلومناتسا راوح كن ودرا

 | ندهاهاش فرط یا ا ا ندسارح اشاب دواد لوا نارب نوسلوا

 ۱ ۰ یدلروس راعشاو کا همررک | رادرس

 ترک رجب > یسود زا یرحک یو هب اش نالوا یجاس كنالوالایداج> ثالد ىلع "ءانن

 هرات 31 ید رافاحوا او بد رتل الع هدعل یدتسا تله عفر ندتنطاس راوح هللا

 . یدتک بولوا ورب

 ردنوک ییدتنا لبوحت هدا جرب كسمش هکی نوکر ازاپ یجنوا كنه رخ الایداج

 فیطلت یم رک رادرس هلا فی رشت یب یفصآ غاتوا یراترضح ناخ د ومت ناطاس

 . ردشملبا تلصاوم هنسا ا فک

 تد وع هم رویا یارم دب ۵ رکصن دک دا | عییشت یی رش ءا ول ردقه هفاسم رادقمر و

ٍ ۱ 
 ه دلاح یی دل وا فو فوض اد یدنفا فقع مارا یلاع :E ىا 3

 ىلا ننک E رخ الایداحو تعز هنناح هردا حد مر کا رادرس بودا

 لئات هاون ازغ یس و اس هل وا e یوفع e هاخفل وب جا ناب هدناوا و

 این كل رهیمهدا د ه هب رفس قاشم هدهسا شملارا رصا هدتع نع هرزوا قلوا

 یسهرادا كسروما لاد کا تواعار هدنسهلح ص یرولس هلغلوا ناولو

 تافو یدنفا فشع زور دنح یدبشلروم هلاوح هیدنفا بلاغ ناتکلا

 هنداعسرد .رزوا قفلوا نفد هدنراوج یراصنابونا یشن هلهج و یتصو نکعا
 بناح نالو یک و ادختک نواه باکر ند هناکوام فرط هب رب هدقدنلوا هداعا

 ی غدخاو لارا هواه یودرا لا ےس لا ودع ی 3
 ۱ .ردشلروس نایت هقلادختک نواه باکر ید یدنفا
 | عومحناتیح نم یرکسعی زحیکب هدنتکر ح هدنساراشاب دواد كروک ذم یودرا
 ۱ هللا هرتاسو عاساو هد رخو سااسو ماکع و قرلوا ترابع ندرة كس ٍب

 ا ترد نوا راسشاب ابروز نک روک مزال كلر و یاست رف كم ش تاهن رب
 هو روتر و ات مو کا اه یتق سرد

 ۱ هب یریم تبناح ید ندفرطر هقتش نداس رف لمح اہ تایدعت یرلکدتا هیلاها الا

 راد مظع راسخ تار
 | تقو یاضتقمر هدراهسا لدرب غاد یالوط ندنعضووب كنولقاحوا تلود یالکو

 یغوح ك راک اناراذک راک هکیدلاق رلیدلبا رابتخایلو ارادمو تاشام زسهراج لاحو
 قمردشراق ه هجا ندهعا یراش هلو ندنراقدلوا مهتم هلبا اطعاو ذخا لئام کوب

 یا هجورب هرکص ندنوب ولقاعواهیلع ءان یدزمریولا هنیراشیانادنج یخد كران |
 ير ردي !هلماعم 0 اف ید ه دنفح رک اسع نانلواقوس هرلدح رس



 ________________ سس اس سس

 نوک انوک راکفا راحود بوروک ینعیدلوا E اموف امو و

< ۱۱۸ = 

 مولعم ینج هبمارای هشيا كنولقاحوا نالوا یرکسع فظوم كانهبلعتلود : هکهلب وش

 قرهنلوالاسرارلرشابم نیعتمندف رط قاحواو نا رابشروسمدقم امدقمندنش دل وا

 هلینابب ینیدلوا رحنم هننروص یا یازغ بوبلوا سقم هناب راح راس هبراحموب و
 ۲۳۲ برف یواع ناف رش تیداحاو هع رک تایآ ضب اباطخ" همالسا لهآ امومع
 ا 2 يااا تم ندهاتتفالغ ترضح فرشا قرط قرناق لاسرا
 ندناح یلوطاا هاوخا و ءاوخ یتیم هنک ودا شلروس توعد هازغو داهج

 هلبا راذک ندنراربعم یلوبیلکو رادکسا رانک بودرکس هلبا لا لیسیف داهج هم نمز

 جوف هلب راهبلط مارک تاوذ ضعب نداملع ریهاشهو نانیعتمو ردیکه نباح ییا مور

 یتسایانم ( نابالانم نطولابح ) هتلمو نطو ناشکتربغو تکرح ندنرلرب جوف
 ءاحا لب تاوما هللا لبس لتس نمل اولوقتالو) هتداهش تب رش ناکنشتلدو رب رقن

 < یرعوط هرادحرس كودا سسض یتس هع ر ۱ ( نورعشتال کلو

 ۰ رایدلوا ردنا

 قل رطو كماع ا هلخادم هتلود روما رل رچکی هرکب صز دنس هعقو اشا رادملع وات

 ۱۳۶ ندتطاس فرط هدهسیا رایدنلوا ناما ردقن ره هلطرش تک

 ۳۰ اك سان نکا یتا دنراتک رخ رسلو هقش ندنراقدمهلوا نما

 هدهباعتل ود هرزوا قلاق هدن رابلغت و م < ءیدایا ناک ک فرهن مامزو یرافدل وا

 ر رقس ه کو هدلاح یراقدنل وب .o وزرا قماوا ع هقشل نت

 ردنا Eu ان هشب اند رک كن ه رکسع فونص هدناعسرد هاسسانم

 یللوطانا ودنا هماقا رلناب هد هد هزوسک و هددیمکنزا ولقاحوا هيلع ءان

 فقاو هنروهط E ندفرطر نوسلوا هسرولوا هدکل رد هن یه ندنف رط

 بود رکس یک فطاخ قر راشاب هطواو رامد و رهتسوآ لاخرد یک یرلفداوا

 همرد ندهن :اتسا قاف الا ها ندنراسسح ودن ک راک بوراو هنس هصق لات راقو

 یتارمشح یرلکدلبا بلح هدلبل مالط مدقم هحیکر هاتفاف یرفس ندننارف هعاح

 كاهاشدایاه ماباهرقاه ناتنیط غاز ضعب ندنرلجماو كلردبا داوس ریثکت هبا قااو مض

 هنرل هلشق هلا زاها ندرلقاقز كر هد یرلحوق هرق قلنا رقو یرا هعلق ندنا

 هدماوعو صاوخ راظنا یدارفا یرحکی ی راکراک هدا راختفا و رپ رایتل

 هنس راقآرمب هسا ندکلر د هقش ا نالکرک او رردنا رامشب شکم سوت قوت

 نالوا لدن راسخ E یدرلرطا را صا هلعضو یراناش یرجیکی هن اک

 رارد روب نرلتانست هرز وا ی وا رن رومرد چوا هسلا ره 0 وامر ؟سع

 . (ونکو)



 > ۱۷۵ عج ۱
 تم آب تن

 هاوخ بوشیرک هغلرازاب هدلویوب هنزل هد رک رس كرانابل وا ندنرا سنج ودنک و

 راسخ میظع هلاماتیب بناح هللا قوس هباکتراو تقرس ءیداو یخد یرلن | ءاوخانو

 . یدا رلررب و

 هدارا یر رحت جیاقلاد رادقمرب هند اح هنراو ارګ ندقونص ی هجو یرحیک

 هدلومناتسا كد هحنناوا قوسو عم ید ههورکم ٌهفرفوب هلغل وا ندنساضتقا هینس

 یر هوص یرل هسک هر نداوبناتسا ءیلاها ا را هاه کیدو هلبمان یسهقا لاتسوب
 هراسک نالوا زادنا کل هدنزاغوب زکد هرق هقش ندنرکدنا راکلزسدا وارد

 قرتا كنف بولوا راوس هنبراشاق شت | ینوک یحنشب كبجر هرزوا قلوا ک ار
 راد هنخر یراماو ماح كراهاخاخ اس قوح هدنسانسنا یراروم ندنجا زاغو

 كسان مومع یخد هثداحوب هتشيا رد راش راهظا راتلازر هحیابخ هرابغاو رایو
 ۰ ردشل وا بجوم یترفن اهد هبنمرب ندرلب رحیکی

 هدرارب یراقدراو نامه رولیروک شاه هلرکسع زس هطباضو زسهطنار لب و

 كنادعا بوش وا رکسع هقشب هدلا هکهراچ هن نوسر و تمالس هلا هنس هقشب ندنمشد

 هجووا هلا هبوب زس هراچ ندننیدل وا لمحتم هبلم تی ید هنس هفبنع فیلاکت |
 هليا باج و عه یرکسع ماع ریفنالاب هج ورب یخد ندفرطرب ربارب هلبا تارشح زامغیص |

 . یدبا راو تیرو هبهلباقم هنمشد یوقرب یکو ل هیسور
 كنهماع توعد نالوا مقاو ندبهانتفالخ ترضح فرشا فرط حورشم هجوریو |

 هاب را هبلط و تباحاهوعدوب هلس املع سهاشم بول وا یر ات مظع ههماللسا تام نوت

Eمظتنم كتهسور ی هعاح همرد هل وب هد هسا راشعا تم نع هداهج  

 . یدنآ ندناملسم یتح هم هلوا لباق قمروط و9 ۷
 یرامدا كنم رلکپ هردو نابعا رکسع قج هاراپ هشیا هغدلوا تقولوا هکیدلاق

 هلتهج یراقدم هلوا نیما ندتطاس فرط یبهلجو ندنرب رب رانا هدلاح ی دلوا

 هه راح هل رکیدکی كر هبهردن وک هیارغو داهج یتارفن هد زک قج هاراب هشيا

 سس سس سس سس سس سس سس سس

 یودرا سفلاب ندبهاشداب فرط بوبوقبلا هدنرلناي هرزوا كنا مادختسا هدنعوقو
 رانامرف نوجا: یراغا لاسرا نکسع هلا هد کرس رب دوخ ابو یر وک
 ریو و یحتفج هلیسهنایلاس اضق ههارکلاعم یمک و تفلاخم "ةحارصیمیک هکداردنوک
 یسهاط زسقفاچ کنش یقاتلاق قرق ییکنزوا بیا همتاچ همرد ندنس هلوقم

 تردام «هفظو یافا هکناص هلا لاسراوند رکسع ینافعض یالآرب زسقادنوق
 ۱ . رایدلوا ردا

 بهاذ هل اهیشو هسوسو عاونا هدنقح هلعتلودو باقنمو تتشتم سان راکفا لصاا



< ۱۲۰ B= 

 | رظن هغ دل وا بلسم تعاطاو فوخ هدر هد رتیط ها رکو هدر دا رد هلتهح وب و

 تلودو ند ناهاوخ ربخ هلغل وا راحود هلاح رب ها وکشم و مم یسهحش هلعتلود

 . رظتنم هراکماضحا كر هد نوسلا ربح یماجنا هللا بوقاب هلا تربح رظز هلاوحا و

 كن هب رفس فراصم ندغیدلوا زامهلوا لصح هرم تاسع هلتهجو و یدرلرولوا

 . رایدا تربحو زګ راج ود تلود ناکرا هدنسه وست

 ۳ ید زت كنتادرا و هنا رض هدنرار ود ثلاث یاس ناطاس هل | دی دىع ناطلاس

 یلیخرب هدایلوخ و شفلوا عطق كابکیا و كازوب هجیلبخ قرهلوا شوشغم هلیس هفخس
 هلغل وا یراح هسرزوا یتبقح نمت هسیا هی راحت تالماعم یدا شفلوب تادراو هیاضف

 بحجوم ینالکشم لیخ كردا 0 ه هماع تالماعم یشاشنغا هلهج ولوا كنهکس

 و نا EE 3 و هڪ عع نافارصو راحتو یدلوا

 حالصا هدلاح وش یدلوب یقرت هدایز ینانیف كنبرا هکس نوتلا عون یه ندنراقدلوا

 کس حیحصت هلیعفر كنهشوشفم تاکوکسم ولاثمو لو یرغوط كا نوجما تالماعم

 قم هقاضم هداعلاقوف كلهن زخ هاسهسالم قلوا رفس تقو هدهسلا یصوصخ

 هدکما یقرت هدجراخ یانف كرانوتلا نانلوا عطق هده اش رض کولا و ندنشیدلوا

 بج وم یراسخ ه یربم بلاح یسلر و بول هلیس هعدق تاّمف هج هناحش رض نکا

 تفت هد روشم نمخا نانلوا دقع هدیهاس یوتف هناخ هعفد جاقرب ندنکیدنروک |

 یوتف بناح راد هنیدلوا عورشم یتیطت هتفو جار كشاف هناحشرض هک اذلاب ۱

 هرزوا ییبدلوا یراحو جار هدسان یدابا دعب امف هلکلر و هه رش یاوتف ندیهاس ۱

 ۲۱ ا یدنفو هشورغ قحزوقط ینوتلا را و هشورخ نوا یونلا ندلای

 هشورغ قحوب یا یبوبح رز و ع او هرازو ید هر نکلو هشورغ |

 یسهشصل و هش و رع قحو شا ى رز رمعم و هعل رر شوعغ ج وا یسهشصا و ۱

 . یدنلوا نالعا یلر و بوللا هب هراب نوازو

 مطاعا اا هعقا و تالالتخا و ناف ید ناصر كوس كا هج هبلعتل ود تقولوا

 . یدنا یسهل لاحر ط2 نالوا ضراع یشانندن راما غوا هر( تق ةعفد كتاودلاحر

 یدنفا بلاغ ندرل وا فقاو هلود لاوحا هد ولو هد هحرد ینکما تقولواو ۱

 یدنفاتلاح درس ا قسا تاتکلا سرو ه دن و اهیود را هلسسصنم اک تسابر |

 هداقنم رار هللا كتزع یفطصم هداز اشا ناعع نال وا انشآ امم هدنحا ماظع رودص

 تقو بح ا یدوحو كد هددعتم تاوذ فقاو هود لاوحا هدنداعسرد هاغه وب

 . یدشلاق دحوو د رف یدنفا دیحو لک و نر کیا ندلاحو

 1 بها زیلکنا راز هلس وا ندتفادصو تارد بابا هسا یدقا:دبحوا

 ( نسح



e ۱۲۱ F- 3 
1 ۷ 

 ۳7 ویا قره وا التم هم لو رک ورندنلهلوا قفوم هرس هب وسا هل ر وص نسح |

 فام ههشا ضع نالوا Sk لع یم هقش ندشدلوا ردنا فافختسا یتلود

 1 ربح ود رد راوها و مالما ه رهدو رهش جانم هن و اه ط وطخ صء و رد راکزور

 ۱ نداتک ناکره فو نیا هن راهظا ,NE اک هدننروص راطخا هاهاوخ

 رازایراد دا ظن كردا عطق هس هعاد یربم تناص یسایاطعو تاسعت كني رایضعل

 ربغتم هیلس تا وت هدنقح هلغلوا یرایرهش جانم ءیفانم یسملبا رادتبا هریدکتو
 یدشلوا

 شناد باح ا ك تنزع هداز یدنفا فراع لکب روهشم نانو یکلک هد رصع لوا ۱

 یییدلوا ناس هدالاب هد هسا دودعم ندنلود لاحر نادعتسم كحهشنو ندتفرعمو

 یتح تولوا یس هماخ را كنسودن ک قافتا دنس نالماپ هدننامز اشاب رادملع هرزوا ۱

 هسا یرلترضح ناخ دو ناطاس یدشعا اضما هل ربعت فو رجلا قار یهقرو لیذ

 ماها هب هظفاحم یتنطلس لالقتسا یاد بوبمروتک روتف الصا هدنجا تاللکشم هج و

 كفافا دنسر كحهلس هنوقوط هتنطلس لالقتسا هل و ندشدلوا هدقمروس انتعاو

 ر رح هد راختفا قابس یر فورحا مار هظحالم البو اورپ ین كکب ترع هنایذ

 کم هور هلا ىدا بلاغ هد و یداب هلو اه رطاخ راربغا یسمر ودنا

 تاهوف ضعإ بن اردا لالقتنا شا رک رج نالا روس ناسا هد ۴
 "اعر کلک نکشلوا یداعسمس هدا كرارغاو یا تار 6
 بابحاو ا یهاشداب لیح حفصو وفع رهظم ٣ ةم رح هتنراهم هداشنا نفو ۱

 ین دلوا هدقماشلاچ هنلاوحا حالصا هلبا هناهاوخ ريخ تاراطخا ندنفرط یساقدصاو

 . یدیشلوا راذعلا عیاخ یعایب بودیزا وب د هلا عاش راوطاو بوریت را یناش ونق معهدلاح

 قوشت هازغو داهج یهبمالسا تام یراتر تح یلدع ناخ دو ناطاس : هک هلن وش

 1. رکاسع فطوم كنهلعت ودو نمضتم یهه رش تداحاو هع رک تایآ احناح نوجا

 بوبمهلوا هدناف ندرانآ نیغلوا ناشی رب و لتخم هلا ناکراو نوناق كرت ور ندتقورب

 رعشم ینغب دلوا ض رف هنماسم عج قرهلوا رحم هنئروص یاحرفس نواه رفسو

 دند ورا نوه طخ هب لابناب نده القا هر وا را
 ود شل زاپ ظعو هن وک هن هایش هن هعفدوب ا ل هقاب اورب یو اناع كب تزع

 ماقم نالوا ند ناعو نع ضرف هنماسم عی یارتحاو تآ رح هفافختسا هنابدا ی

 . یدا هدکمر و تربح هته ناکا تا تراسح هض رعت هدنقح همالسا تفالخ

 هلاراشم هلا یدقفا تلاح هلا یوم هدناعش لئاوا یناتدهحورشم باسا

 . رایدنلوا قالطاو وفع هرزوا كما تدوع هتداعسرد یدنفا كب ت نع ییطصم



B=هی ۱۲۲  

 . یدنلوا مادعا ناه كب تّزعو مانعا هب ههات وک اضنم یدنفا دنحو بونلوا

 ه یدنفا فیفع یدمآ كاصکلکی و بیدنفا رهظم یلقوا زو یتسایر نواه باکرو

 . یدللق هجون هب یدنفا اديس رادهسک كلبحدماو

 هنکلتفح و لزع یخد اشاب نسح یماقمعاق نواه باکر ِ ی a ناضمر |

 ندنسهعلاطم تان وب اه طخ نالوا رداصااطخ ههلاراشم ,a ندنصت مو

 . رونلوا داربا هایقر )٩( هدرز یتروص ینبم هنغجهلوا دافتسم یابسا كلدبتوب
 ۱ مط هیلاهاو ندداسفو هتف هحتکلع یدارک | ولناکر ع نالو هدنرلاضق ندعم

 ۱ دارکا یشانندقل وا همسح تادراو عبنم هسلا رلاضق EÊ بولوا ىلاخ نددعت و |

 هلا داعاو درط ندلاوح لوا لاح "یا ىلع بولدا بحصت ندقرط رب هموقص |

 لکاو ولاب هرزوا قفلوا انتعا هما یسهفصت و ریهطت كنس رلاضق نوباه نداعم هلج ا |

 ۱ هلباخ یغراو هسراهدوب و روقابجو قاحتس راجو هنکب تکو هت راک اح
 داود و جا E ط اوا

 ا ج هلبریمدن كرایاهو یخد هلئسم رب مهم كا هجتاود هدناوا وب |
 دادش هدلاحیشدلوا رومام یرالاو داده و ماشو رصم ید کو نولوا یصوصخ |

 هنحا راساهو هدانناون طقف بوبلوا یتاشمت انوک رب راد «هضرعت تاکرح كنسلاو

 هانا یتادلوا شک فعض هنبراتوق قرهلوا فلت یغوج كى هلکمشود یتاع نوعاط

 كتهیلع تاود هسیااشاب فسو جنک یسلاو ماش یداببهربو تیاسترب «یلاع باب

 ولردو یدعت و هیاها كرد اد رع هاب داحا تصرف ینتبلوغشم هاسه رام هسور

 یسلاورصم هنسوب نوجا كعتروا ینبعو یدلوا ردنایدصت هراتکرح زسلو وارد
 هسک رکس هتداعسرد قرهلوا هبرفس ٌهناعا ندنف رط اشاب یلع یینلد همت هليا اشاب یلع دم
 ۰ یدردنوک ها هسک كس یخدوا هدهرص ییدلردنوک ها

 ا هلع هرانمهلوک اشاب لغ دم هل هلاوحا كقرط رصم
 زا ندملاوف یاقلعم یی لیعاسا یلغوا لوک هلبمرح هدناوآ وب یخ

 8 نده ردنکسا ینسەدلاو ك مهاربا رادرتفد یلعوا لوس یدتا باج هرصم

 هقالو ینوک رازاب یحنج وا نوا كرخ الا عمر هتک رح نده ردنکسا یدلبا

 یفلدلوا شکترسح وربندرلهنس هجو نودک هاروا یخد اشاب ىلع دمت هدنرلکراک |

 بودک هسا راو یرامرح فارشاو |رما رده دق كرصمو یدشروک هلا یتس لها |

 ینوک هبنشراهچ یحنلا نوا كموق هام هلکمتا صا یی رامشروک هلبا یدنفا مناخ |

 ( كرصم )

 رارها هرادکسا قرەنلوا لع ك. تّزع هلیایدنفادبح و ینوک یحتت !ا یم رک كناعشو

| 



< ۱۲۳ 2 

 ناب دنا را ندزوسش هکر اید و ِب را یرلعاخ هاب ت كرصم

 کک هدهیبزوا هلبا یالآ مظع بولآ ینآ هرکص ندکدتبا تاقالم هلبا یدنفا مناخو
 ۰ رای درول های اشا

 نمهلوک هجرکاو یدیا لیلد هنیررقت كتينما هجاشاپ ىلع دم هد رصم ییالآ مناخوب |
 اشاب ىلع دم اقاعتم هدهسیا یشکر س ءیداو درونهر هدنحا دعص یسهقرف رب كنب راکب

 . زدراشملا تدوع ارفظم كردبا هلع هرانمهلوک هنیرک اسع نالب ردنوک ندنفرط

 هڪ ) هدنار رحم نان وا میدقت هب یلاع باب ندنفرط اشاب ىلع دم هنرزوا كنو و

 طلست لارا كل رلکب نالوا یلوتسم هایمان ایا هدسناطاس تکلم نورد یربت دیدم

 هب یدمشیلاعت هن وعب هلبالاتق و برح هاکوتلاعساو عامطاهاک كردنایبس هنسراالبتساو

 كينیهاشو كب هاربا دابلا خيش هدنلبا دیعص هذه لالا بودا انفا رک | ردق

۱ 

 نار ٠ ضمهدنجمآ دیعصو ین هرهاق نورد ند هدر سا قرهلاق یاب ك ناععو

 نوع ا كلام هتعح هحیلخ زونه بولوا یلاخ ندداسفاو كىر یناحالف

 كرانا برق نع هرزوا سرت نالوا ممصم هلا یرادناهح هجو" نسحو یراب

 لصاح یهدوساو نما ندنس هلئاغ كنهماظو هدرصم هطخ و لئاز یسهلئاف یخد

 هقفد رب مارا لوصح بغ یاعت هللا ءاش نا هلغل وا هدنس هح رد نفتم صا قوا

 ماتا یزاج رفس بابسا غیدلوایمهئیهت ثبشتم ندفررطرب الاح كرەبتا ما راو ثکم

 ماها لح فرص هنسەمزال تەدخ ناه رش نام رح نالوا ترفغمو راختفا ثعابو

 ۱ ص
 ۰ ردشفل وب ررج ود ( ماجە ا

 یخد ندفرطرب رار هلکمتا دهج لذب هنسهلازا كرانمهلوک اشاب ىلع دم عقاولایفو

 یتسازجا هدنسهناسرت قالوب : هکهیوش بودیا مادقا هنساشنا -رلهیفس هدشیوس رحم

 یسهنس ترد یعرکی وسشا ردا بک ر هدارواو لش هشیوس هلراهودو لاععا

 ۰ هنلاوحا كنق رط یبا مور مهلکرب ۰ ردشم ردنما هنیفس هعطقترد همزافرح هدنرخاوا

 * یسهمحالو هقاس میاقو لاجا تاد اتسلرم 2 #

 نوا نونکیا تم راقاع نالّوا دورطم نددار ل هلهج و زمکیدنا ناس هدوراق وب

 هدننسهبعاد كمرک هدا غلط هد ولک ایج هل سەن اعا كلغوا نام ساب 6 لمس

 یدشتا باج نانکس قوج كم هنناب اشاب ییطصم یلکش یظفاحم دارغلب ندنراقدنلون | ٠

 نددعت و ط هر یلاها قرهل وا ید اقشا ولغاط ها یرنک | كران و

 . یدرل زاوا یلاخ

 مادعا ییاشاپ ینطصم ظفاح بولو تصرف یراقام دارفلب هدنسهنس یتلا نوا زوسکیا یکی



BEسگ ۱۲  

 ندنشدنلو لوغشم هاب رلهاناغ یساششا ولعاط و یلغوا ناسا هماعتلود هدانا ی راکدتسا

 یدهرون راساد حاط E هددا ر غل هلتهح ييدمهدنا مامها هنلا وحا حالصا دا رغلط

 قرهلوا نوناق فالخ رابیاد وب نکیآ دناخاد تماعزو رایت یسیضارا ناتسبرصو
 وید یضارا ترجا هکناص ندناللصاح بودا داخلا كاتفح ینرابوک ناس رص

 . رایدلوا ردا لیصحت و عیزوت رلوک رب و مغآ هقشب ندن رلکدتا مایق هفلا هصح

 ۳ دات تن رض ییالوط ندننادحا تن هاماع» ر نالوا یهاشداب نوناف فالخ هلن وب ۱

 یتشم هلغلوا مورح ندنرلهنتقم تادراو یرلف رصتم كتاعطاقمو تماعزو راعت

 دعلم قرەلوا راز ند را دعل و ۶ هل رلس اد د یسایاعر ب رص یک یراقدلوا

 هرق ندا رارف ندنسح كن اد مان اغا دمع یلعوا وج وق هدلاح یرلقدلوا ناصع ۱

 ۰ ۰ ۳ 5 ۰ و ۱
 زومکیایغوا وج وق نوجما قعوط ینسدشاب هجوق یی ییزنک هرق ر مان کرو |

OSCR ETEخاک ا  
 ۰ دلش ردوک هظض یتعل رودناب ردو یعر» ۵ دىسە ہس رزحس نوا

 بور دوا شادقرا چاق رب ندرلبرص هنسودنک ید کروب هرق هنرزوا كنا |
 كل رلناعا عاما و یدّتسا قر وشت هنابصع ینسایاعر برصو یدقسح هغلد ودبح ۱

 | هشداب هراساد نردلوا یاشاب ییعصم ) و یدلبا دده هلا قارحا یتراهناخ

 . ود / یرلک نامرف ید اکو و یدّسا هلاوح هب ول رص نس ەمر ك رانا فونجوک |

 ناتسب رص موم یسودنک هللا نعت و بضن راهدرک رس و رایشاکی و یدردلاق

  هکمردلوا هدرب الو یرلشابوس كرابوک و ییرلمدا كراسادو یداوا ینادناموق

 . هینايصع تیعج كوب رب هدنسهنس زوقط نوا ردا رک یتمح هگدتک و یدالشاب
 ۰ یدلبا هرصاح یدارغل ندقازوا بوراو ردق ههفاسم كاتعاس یا هدارغلب هلا

 | رارومام اصوصخم هنیرلفرط یبا مورو هنسوب بوشود هشالت كيشروک یلاحوب رایاد
 ۱ هغم زا ae ناه ا نالک ه هنس وب یارسو رلیدلبا دادمتسا هلا لاسرا

 تعجام هنیرایضب ندنهوجو هنسوب یارس ید کرو هرق هدهسیا رایدالشاب
 ۱۳۳ را سا لق یر زور تهاشداب راساد طقف زراکف یصاخ ویرص پودا
 ۱ هددر نهوج و هتسوب هلا طہاغت ود ردولدارغلب یصاع رارتسا قلا اعا كا

 ۰ یدردتیا عنم ینصوصخ رکسع ر رح هلهج و و و یدروشود

 یهدنجراخ كندودح دوخ دوخ ینم هنک و دا شفلوا وفع زونه یلغوا ناساب

 ینآ یکروب هرق ربارب هلکنوب یدزمتسیا قمراقیج هلئاغ رب هنشاب هدیوشی راق هراشیا
 ۱ و ندشهج ندو قرهشوب وا بوشب را هلکناو قرهدووا نو اشخوا حد

 . یدشعا تینا
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 توهم قند

 میس وا نیو یک نا نوار

 كناشا ییاعصم هقشل ندقدل وا لوغشم هلا یساقشا ولغاط داسا لوا هیلعتل ودو

 یالوط ندنلالخا كل وصا تاعطاقمو تماعزو رام AED ندنمادعا

 یشانندهحو رشم باسا یدا ناغراد هرلساد یعوح كتل ود یا یهدلوسناتسا

 دارغل و دادمتسا ندن راف رط ییا مورو هنسو رانا یدلوا نجس هسدادما كراساد

 هنلود زکیدردلوایی ریزورب كهاشدايزس هسراودنک هگدتا دارف و د كجهدک ندلا

 | باوج ویدزرولوب ینسهراچ كدارفلب زب هدنوستیا هيب رت ولب رصیزس زکیدلوا یصاع
 ۰ یدا هدکلر و

 لا وح هاشاب رکب وا یسلاو هنس ول یس ر دصا هل روص نسحر کل الاتخا ول ليو

 اشا کب وبا غل وا د ودم ندنس هک تو لصالاق یا نادرو و
 . یدراو هنلدروکب هلرکسغ ردو كس ییا ۱

 نات رص هداننا لوا اغا لملخ ی هحناشوغ ندنرلهدرک رس یمابقشا ولغاط هدر

 هنیدادما كدارغل هللا یرک اسع دوانراو یل هج رق رادقم ر هلغفل و هدنراوج

 بوشب ربا هنهاکشم دارغلب لاحرد كرهک بوراپ یرلهقرف كانکروبهرقو كرەد رکس

 یسشرا بولک هل من اس هلت وب كن او یدروف یتسودرا هدرهش ج راخ

 ۰ یدریو تربح و بحیآ هسکه
 هدک دتا راسفتسا ن راتبعج سو راضحا هنناي یت راز برص شا 34 وا

 یرلغا نایب نیراقدلوا رازب ندننایدعت و لاظم كنیاد رف ترد یک هد دارفل

 | یخد كنب راودنک طقفو دعو نب راترضم ءهلازاو عفر كرابباد هران | اشاپ رکب وبا
 ۱ هاب | غا لسلخ ندف رطر و هنس یرلعا تاعر 4هسعر مزاو هلا تعم قل ره

 | هش دل وا یی ولطم كتلود یرادعم و د رط ند هعاق كرلساد رار هلا رادتا هەر اع

 . یدردنوک یدلروس هعطقر اباطخ هنسلاها دارغلب رتاد

 یناظفاحم دا رغاب هل رازو هنو هش هدهع اشا ناعلس لصح ندتل ود فرط هعدقا

 مداد # یم هنکو دا شرط ول هوتز ندنجا یساکلا 4ح فر هاب روس هح ون

 كما درط نداروا یراسادو تابع دا هل شرت بولک هومز شا ناماس

 . یدردا هراخ هج ولزیک هایسلاها دارغلب هرزوا

 ۱ هنر كرات | یسودنک هد ودنا درط ند دارغلب یراہاد هسا اغا لماخ یهحاشوع

 . یدرتسا قلوا یساغا دحرسرب قر هلوا مق

 رکی وا هدلاح یرلقدل وا لوغشم هلا هظفاسحم ینسوقرب كنهعلق یرب یه كراباد

 عاتجا هدنسوق لوبناتبا ید یدرد هنبرزوا یسیداروس رک دلا فلان كناشاب

 | لاوس ود زکسمیضار هزجورخ ند هعلق مزب هلا عج ییهدلب هوجوو فارشاو

/ 
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 ۱ بواپیرضحمر هدلو وو زدونشوخ ندزس رازب هاوخانو هاوخ یلاهاو ندن رک دشا
 لیلخ نکیآ هدقفلوا تحلصم رک اذم هدلوو و بود زر ر هدنوک هنسلاو هتسوب

 هدکلک یرغوط هنسوق لوبناتسا كردنا راغلا هللا رکسع نالوا یتیعم دوجوم افا |

 ا رک هرزوا یی د کادو تمشروک هلن راودنک فحش رول و

 ۲۳۰۱ ناه نر ند وق لومناتسا هسیا اغا لباخ راشلوا رظتنم هندورو
 . یدروندبا طض ییهعلق كر هدرکس ورلبا هلا ینزوا

 اغا لسلخو یدک هدارغل ندنومز لاحرد قحلوا فقاو هتفک و اشاب نایلس
 ضع هران | ید ین هنوع كراساد رار هلا لاها یدشلرب بوشوروک هلل
 هننرزوا كن آ یدلرق یداتق یلوق كرلساد هلتهج و یدشا تعبتو تعواطم
 ۲۱۱ بک هلوتاتسا کل یدسا وف یزکعنوص كرس تلود) هراساد
 هناغا بجر نالوا یطفاحم یب هعلق هطا کولا رایدردنوک هریک هطا كر هلشید

 ینس هل كرایاد نیلهحیک اغا بجر هحنیجوم هنامرحم تار رحت نالوا وو

 ا ارو یدزدنوک هلوساتسا نراع وطقم رس هلا مادعا
 لخاد لا تح قن رفت ید كران | هاسلوا شلر دلاق ند هتروا راساد نالوا

 شالحالس هرک رب یبایاعر ناتسبرص نوتب نک رولکمزال یرلنوا تعاطا هرتاد
 هدقفلوا ارحا هبلاوتم تاک رح نوجا یرلغا ماود هدناصع ندنف رط ناهاوخدب و

 نادروکب یک ینیدلوا غ راف ندنس هرصاح كدارفل کروبهرق ندنفیدلوا شفلوب

 زونکیاو یدلبا ماود هنس هرصاحم ید كنترل هعلق لوقوصو هګزواو هردنمسو
 ۳۳۱ تا درو یا یتاونع قلاوادوتسوع هدنلالخ ینم هس یارک

 نادغ و قالفا یراتلود هحعو هبسور هدنس هنس رب یعرکی و یدتا نالعا

 هبلعتا ود هلع ءانن ىدا فلاخم اسطق هرلن | هدصوصخ وب نویلپا نکل رایدلبا
 ۰ یدلبا در اعطق ینفیلکت كنسراتلود هحم و هبسور یخد

 فیلکت هب هلع تلود م اط هلقتسم تراما رب ید كناتس ر یک یرلکلکب

 ۱۲ ۵ وا لوغعم هاب رقس هسور هلعلود ندنکیدادا دهع ضقن ولهسور اقاعتم
 . یدلوا هدام یشا ناتسل رص

 اغا لباخ لها شوغ كردا هراخ هللا اشاب ناهلس یروبهرق هدانا لوا هتشيا

 لیخر كرلسادو ندنغدملوا یتنما اکا كنولب رص هلتهح ین دلوا هلک ن دقل هطر اح

 ا ا رونلوا درط اا ل را ندو دادس هلق دارغل یرامدآ
 یدتا ناس ین راقج هلوا لخاد هتعاطا هراد قتراو ین راقج هلغاط یخد

 ینکح هبلک ی وص كشيا هسیا اغا للخ یدنادلا هنرازوسوب كنا ید اشاپ ناماس
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 بولوا هدند اش اب ناعلس الا هاف هد هسا هدنطض ودنک ریز ٌهعلق یدلیا سرفت
 یدالک | ینکج هیم هدا تکر ح یکی یدتسیا هقدل وا هدندب ودنک هعلق امامت هکوب لاج
 مهتم هدنلود دزن هلیسح قل وا ندنرل هدرک رس یسابقشا ولعاط یسودنک کی دلاق

 یدرتسیا كملبس ینس هکل تواقش یهدنرزوا كرد ا تک رح هنایوج اضر ندشیدلوا

  یدرو زازف کمک توقخ نددارفل

 بوشواص هلبا تغارف ندناصع قترا ولب رصو رب شيا هلکن و یخد اشا ناماس

 نوا هدنکاوا شتنودمعلا ید یاسر یک را تا

 ریشبت هباشاپ دحا دیشروخ نانلوب یطفاح شین ینکج هلب ریو هجیت نسح هشيا هلهجو
 . یدشعا رب رح هدنقاس

 هم و EE هسا شمل وا روم هن رز وا ناتس رص یغوا ناسأب هدانا لواو

 یسلاو دو اش ا سل ردا یراد هن زخ هنر هلکمنا تافو هدن رخاوا یس هدعقلایذ

 مور هنس هدهع اشا دشروخ یطفام شد د ی یه رص تاصعو شل وا

 ۰ ردنشل رویپ هجو کنلرکسمعرس یا هنو هلبا ین لب
 هنتل | "هرمصاح قص یدارفل هلا هس رص تاصع ردق تا یک سرا کرو هرق

 یدارفطا هد هسا شک هلوا بولعم هدرا هر نالوعرقو هح او ی
 هنس هظفاح كنسوف شوراو دارغل هرول هغ دنلوا ناس هدنس هحګ رات كناشاب دشار

 کا ها ندسل الا یک رع یسشافت كس اع ناهسو دوارا نا و

 شمریو ید شورغ كيب ىلا نشپ هجورب قرهلوا بسا ىلع بودیا عامطا

 هلا داشک ینسوق شوراو موق نوعلم یس هحبک یعارب نابرق ندشدلوا
 مارب ماللسا لها حاصلا ىلع ىدا شلا ورحما ی هيب رص تاصع ردق كبش نوا

 لاها كح دا موجم "هی هسرص تاصع هدن راکدتک هراعماح هرزوا قلف یزام
 افاپ ناماس راشمشرک ههعفادم بون اق هرلعماح ناهو راشمرشاش ی راقج هلی

 رغم اضا رویا مارب لاها د رکا یتیدینا كس: هدنعا ریذ اهل لی ۲
 هب ولرب ید كنسکیا هد هسا راشم اکا یغیدلوا هدب عرب بولاغوح سس هدعب

 كن هعاق ود ردا طض یهعاق ول دارغلب هلبا هناهب ر هلو هکدناش ندنفیدل وا یراتنما

 تارک ضم راجا یخد یسلاها ارا هرززوا کر ریا وا لوس
 هنیرل هناخ یرب یهو شم ریو ناما هنس هلج وب رص راشلوا است هرلولب رص هليا
 ی رکسع ههمزال مقاوم یخد کروب هرق شمروتوا هرزوا تبنما هکناص توت

 اشاب ناخ هدلاحو و نیش ها ینس هبصق دارغلب هل ر وص 9 شمردشل رب

 ۰ شم شاش ینغح هایت هل | دل ردینغح هيم هل واردتقم هیس هو اع كاش هءلق دا رغلط قآ را
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 كنيل هاش وغ هد هرصو یزو هرقو اک هرزوا لاونمو لاحردق نوک ز کس نوا

 یتیعر فئاظو كنواب رص هرکص ندناو فیلکت ابطق ینسمتکبوقبج ند هعلق
 كنیل هجا شوغ هن اخبج هليا ریز هعلق یخد اشاپ ناماس شتا دهعت ینکج هدبا اف
 وند مروشالاچ هغمراقح ند هعلقینا هاس رقرب طقف م هدا ريج کا ندنشی دلوا هدند

 ا
 یفیدل وا هدنتنن كمتیک بوقیج نددارغل حو رشم هجورب هسیا اغا لیاخ یل هجناشوغ

 ندنفرطنومز ناهو شمالکا 1 شش هوا مع دنا شبا قت را هدلاح

 ۳ لا ۶ رانا كمتک ندیلاهاو تنام نا هنیفس یفاک رادقم
 یدنک و شعالک | هیلاها ینعی دلوا مخو یوص كشياو شملا هلواقم ایرو هرق

 هرز وا یسلوا شمطآ توعد ید یرلنا نکردبا ناکرا هراهنفس ین رامدآ

 ا هراهنیفس كلر با یرللاعو دال وا فاطر كننلاها
 . راشم اراتخ ایتماقا هددا رغط كرەد ردسملقاع راکكمتک بو واه هطناح رب یک یلهناشوغ

 ا ا یک رک ندنرابادکهن وط .نرل هتقس كناغالیلح
 | یدیشمر دتا هبعت و عضو E توط ههمزال عقاوم بور دنوط یز ادرک

 نیزودنوک اک ارهرل هنفس هدکلرب هليا مالسالها نالوا مبانی ودنک هسیا اغا لیلخ
 تتوب بوشان هنس هه هحع نيل هحکو كردم بوفآ یرغوط هعاشا هلا هن وط رهن

 هحع هرزوا كم هل هحسک هدنراوج هصق مان شایزاب بوشالقای هنسنغآ بادرک كردبا
 رادقمرب هلحم مان هوا هدراوح لوا هوا ولب رص هدقدشاس هرانک رب هدنسهش

 كنيلهجناشوغ هدهسیا راشم موج هنیرزوا رهنیفس ندنغیدلوا شمروک رکسع
 ندرابادرک یمادرف طقف راشمتک بوشوواص قرهلوا رامرات هلبا یسهعفادم هناتسر

 . راشمتا تبشت هبهمزال تاکرادت هرزوا قمرتاب یرایک نک رک
 همالسالها نک رک ندراباد رکو مولعم یرادصق ءوس هلواقم فالخ هل وب كن وب رص

 شمالوا تداع كمك ندراب اد زک هحیک ردقن یه قحبل وا موزح یراکحهدبا ض رعت

 هلا ىلع الکوتم هسا N ASE هتاخو ردغ ماد كنواب رص هری زوک ا

 ندهحک ناه ییهحشاشوغ هلکلروک لوا یلروص كمتک نوک ندرابادرک نلهحنک

 هنیرار طاخ_كرایلبرص یسک ندرابادرک كرل هنیفس هجیکو شمربو لوب هراهنیفس
 شوخ رس به راب رص هحیک لوا ندنغیدلوا یسایلاقساپ ك رانابتس رخ هقشب ندکد لک

 راب رص حابصلا ىلع شمر ویک ینادرک هجزسررضو هجزس سس راهیفس هلغلوا
 هب هیماللسا نتافس هدهسیاراشم | كنفت یلبخ رو پوط چاقرب ندنرلهقرا قرهلوا هاک |

 ۰شمراوهنسهعاقهطا الاسهدکل رب هل راشادل ون ییهحئاش وغندن ر اکدم هدا نایزوررضرب
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 بحجر یطفاحم یمهعلق هطا حاصلا ىلع ES یی دل وا نالک نوک ندادرک هحک

 ۱ نامهمهدنسهعلق هطا نوک چاقرب ج دابا راشلاق ه دن ربح فور غرا یاهاو اغا

 . راشلوا لصاو هتندو الاس هلنا هنوط رهن بوس هراهننفس ه رکصن دقدل وا
 | ناوتشا ینسهلجح هلا تاعرو تم رح هم رل رح اهم دارغلىاشاب سل ردا یسلاو ندو

 . ردشعا ادختک هنسودنک ینیەجناشوغو اواو

 یمالسا لها قوحرب هلهجووب بولوا ندنناعحش ربهاشم كرصع لوا یلەجناشوغ
 ۱ الاود یرهشو نام هام وا شمرات روق ندال ناف وط و هروع ندراباد رک هحنک

 ۱ هلک . یدلروسهبحوتیناریمریم هر هنسهدهعقرهلوارادمان ید هحتلودو یدلوا

 . هنلاوحا كدا رغط

 لخاد ولب رص قباسلا یف اک مالسا هوجو نالق هددارغلب هدیویلوا عبات هب یل هجناشوغ

 . رایدنا هدنمعز رولوا ایاعر هرانا هد ولوا تعواطم ةرباد

 لها یهددارفل ولبرص یویمع قاوح ین درا اه د دن لوک و
 یهحناشوغویدربا ه وص یراقایا كنولدارغل تقولوا یدربشودی راحالسكمالسا

 . یدر ولا تمادن هننراودنک نوجا ی رود هد هنا

 ندیاداشک ینسوبق شوراو هرلولب رص یمهجیک یماریب نابرق كن هنس نک الاب هج ورب
 هل راشادلوب رعت زو قر هلوا مارک | رهظم ندنف رط کرو ه رق تب نیر مع یٹابکیب
 هود ناکه دنراوج یسهقنط اش اپ نسح کلاغ یدا شل ر دتاوک جز وب هش

 ۱ كنس هلو یدراص یر داخو هم رص فغا ولتلک ه دن رلکريک هنس راناخ ناد غا

 ها ولب رص یدناق هناخر بور و ی راحالس ك ر نع ید ر شود ی راحالاس

 | قارحاهدنحا ناخ لوا یب زب نعو شمهلزاغوب ینسهلجء رکصن دقدن وص یتسهن وع كنا

 مور یخداکس یدریو هولب رص یدارغلب هبلعتلود ) هناشاب ناماس کروب هرق هدعب
 ۱ هلکم ردن وک ربخ ود ) یرلکم زال EEE هرزوا كلرب و بصنمر هقشل هدشا

 تلفع هسلصا یه هنکح هدیا تدوع ندلو یکیدلک امدقم هدبوک هنومز اشاب نا

 | كمتِک هشين ندلوب کیدتیک كکب زیزع قرهلا تانیمات ندهیرص یاسور بودیا
 | رایدتنا طض یهعلق بورک ولبرص یک ینیدقح ندهعلق هلسقلخ یسوق ءرزوا

 ندقرط رو هرق هدقدراو هلحم هفاسم كلتعاسر نددارغل زونه اشاب ناماسو

 مد هب رزوا ك ران هسرص EE ردق كس ترد نالوا شملط وو هب وصول

 | هد هسلا ناتیشخا هل اقم هنامسرو هعق ادم هر اد ص ییاخ یسوشف هلا اشا ناعلش هلکعا

 . ردراشلوا دهش هدار وا یسلح ندن رلفدل وا لباق لقا هاتسن هنمشود

 ( تدوج خرا ) 6 ٩ وب ( عسا دلج )



 یرلکک را هلباموجم هنبرزوا مالسالها یکه دنسهبصقدا رغم ةتفل یسایقشا برص هدعب
 قمراقح ین راقحوح بوراپ یرانرق كران وتاخ هک كرهعا تعانق هسرلکدردلوا

 هبهعلق یرایضعب ندمالسا لها هدانا یرلکدلبا باکترا یهنایشحو تام ی

 زعأر هدشیا و مزب رانا هنرزوا یرلعا احتلاو ن لاد هةر یا

 هرکص ندقدلوا قح هلوا كرد ردیشیا كنابقشا ةاطرب قحن | تحاضفو ردقو

Eراشا عفد یابقشا  E۶۵ هترزوا كنا راشم یو تانیمات همالسا  

 ۱۳ 5ردراقمقح اا ا مالسا لها نالوا شلاق بونالقاس هدقاحوب

 . یدبا راو ردق سون ىلا زوب یعومجت یارب هلیا ران دیا را رف هب هعاق
 راشعابط تدم رب یسلاها بودا هرصاحم یخد یتسهعلق هحشزوا ولب رص هداننا لوا

 یهعلق هلطرش قلوا ظوفحم یرلناحو ضرعو لام ندنتیدلاق یراکحهس هدهسلا

 یرالابع و دال وابوقبح ندهعلق هلهح وو كردا هلواقم هللا ولب رص هرزوا كما ملست

 . ردراشمللا ترجاهم هنساضق هح رب رس عقاو هدنتلبا هنسوب هللا

 ا ییهءلق هداننا لوا یرکسع قانشوت نانلوب هدنس هظفاحم :یسهعلق ندروکب

 ۲۳ یرافدلوا شلاق کلا هدملق لاها ندنراقداوا شملکح هتندودح هنسو
 هلا روع ین رهن هواص او یلاما هل راعا قسضتو هرصاح ییهعلق بولک راب رص

 | بولاق یسهعت هلبا اقا ىح رادزد هدهعلقےا طقف ۰ رابدلتروق بوک هنساکلا هجم
 راپدایا میلست هراب رص ینهماق هلا طارش ضعب یخ درانا تیاهن رای دنایط اهد تدمر,

 . ردرلشعا مادعا یتسهلح بونا تیاعر ههلواقم هس رص یابقشا هدهسا

 هدهسیا رایدتبا ماست هیولب رص ینهعاق هلبا هلواقم هلب وا ید یسیلاها هردنمس ابقاعتم

 «رد راشمللا ربسا ك و مادعا مک كنسلاها هردنمس كردنا هلواقم ضقت ولب رص

 هدهبس | ا هرصاح ولتدش یخد یتسهعلق لوقوص رخومو مدقم هس رص تاصع

 Ss e رو ید اغا نوا هدلح نایک و ترص ورو نه هطلق

 چوا يا هتنرهن نرد ندا قیر یترلتلایا هنسو هليا ناتسرصو ندنراقدلوا

 واب رص ندنش دلوا تلوهس هدهناعاو دادما ندنف رط هنس وب قرهل و هدهفاسم كلتعاس

 . ردشمامهلوا ردتقم هطض كنسارو هدقور

 هب رص تاصع یسهفاک كعاش و عالق که دناتس رص هقشب ندنسهعاق لوقوص لصاحا

 ینکج هما حالس كرت هخدفل وا قیدصت یلالقتسا كناتسب رص یکروب هرقو ۰ یدک هل

 هب ب رکسع و هکلم روما میظنن هلیا باج راطراضو روما ندهسورو ۰ یدلبا نالعا

 . یدتا ماق ههناعا هلهج و ره ید ولهسورو مادقا

 9ام نا تارخ ا وا را هدسهن ییا حرفی قنا دانا لوا

 4 كرادت )



a ۱۳۱ E 

 ۱ ا هس رزوا ناتن ربص ید ندقفرطر هدلاح یندنل وا مامها هننامزا ول كرادب

 ناطلس ًافاعم. یا لرد رک تامهمو کس هتسودرا تاب E ناو
 ۰ یدلوا هدنامس یشا ناتس رص هلغمقح هنادنم یسهلئسم ییلخ كمنلس

 هحبسو لوب هري و دا ر غشي وو هنلب هلبا سسر رلهتح هدنلکش دودخ هسا رو هرق

 للاخ ندراسخ لاصیا هنيرلاضق دوو یوک رهشو شنو لنوشروقو رازاب یی و

 یرەلوا تنر رااح اعا تند نف رظ یسلاها و لب ۱
 . یدروللوا تیاعر هنسهدعاق لثلاب هلباقم هلا روع ندن رهن نرد

 هلا هلع تلود ولهسور هدقدنلوا Sl دقع هدنش ولهسور هلبا هلع تلود هدعب

 نادشاو قالفا كنولب رص هده دتا فلک یشوا ک رام ید هد و

 هنسلوا شملبا نایصع نکیا ندهیلع تلود یایاعر اتداع بویلوا یزابتما هنوکرب یک
 مالسالا حتف هليا ندو طقف ۰ یدمهدا لوق هبلع تلود یز وس هکراتم هلکنا یتیم

 ید هدتهج لوا ندنشیدنلوب ولهسور یلخر قرهلوا طولح هليا ولب رص هدنسهرا

 ۰ یدلرب و رارق هد نتتلود هرزوا قفلوا هب رام كر

 كنلاوش یسهنس چوا یارک یم هدانا ییدلروع تقو هاب راظتنا هلاصم تدم ربو

 هنس هدهع اشاب لماخ ییهاشوغ رک ذلا فلاس نالوا شاخ اشا سردا هدنس دب

 ناس رص یرومام هدم ۰ یداروم هو یا یاب الا ترازو ۲
 ۰ ردشل روم لبوح هنس هظفاح یوک رهش عفاو هدید ودح |

 كن ولهسور هدک دشا تدوع ی رام هسور هدنلئاوا یسهنس ترد ی وشا

 الب هجور بوبا غوا وراشبط ندناتسب رص ی روب هرق هلیا یس هناعاو عیحشت
 تاصع هدانئا یرلکدتا موج هن رزوا یرلهعلق لیعاساو لارا كراول هسور

 . ردراشعا یطخت ردق هنیراوج هیفوص ید هي رص
 دورو هنسلاوح هفوص هس رص تاصع ردق كس نوا هدل والاعس ر طساوا : هک وش

 اشا دیشروخ یرکسعرس یناح هفوص ندنرظدلوا شمسا سرت هدعنم لر لا
 دارت یتسارو امزهنم ولبرص هراحما یدل قرهلوا قوس هنمالسا هقرفر ندنف رط

 هلکعا سرد هم رص تاصع ردو كس یعرکی هدنسهب رق هاش ەدە | یک

 تموادم کنج یاب نوک یا هلیا تکرح هنیرزوا كرانا سفنلاب اشاپ دیشروخ

 كر هرو تافل واتیلک رابرص بونلوا طبض هلبا موب ید یساروب قرهلوا

 نجرلا دبع ديسلا باتكلاو فيسلا عماحو بام تايضف ىستفم هيفوص هده راح وب
 کوا هنس ه ۶ هیس هدارااب هرا ول ندنک رلک هعوقو یهروریم ءیعاسم كنىدنقا

 ۰ یدارویب هیجوت یساضق هبفوص تی ولوم



e ۱۳۷ B= 

 ا رلهتح مناط ماط هنب راف رط یراقاحنس شدو رازاب کر طقا ۲

 هف وص و ندنرافدل وا هدقم ردلاق هعابا یحد یساناعر نام ۸سر  را یرافدراو

 روش كناشاب لبلخ ییهحاشوع نکن هظفاحم یتهح شە قحا یسودرا

 زارفا رکسع یفاک رادقم ندرک اسع نالوا یتعم دوجوم هنسهظفاحم كنعقوم ىف وک

 یسلاو هنسوبو اشاپ دیشروخ رکسعرس بوشبریا هرازاپ یی اعیرس هلبا كرتو |
 مسام هلبا نیر 2 ا و راع نا اعا یملح یا ا

 انتعاو مادقا هسربمدنو رهق كنهس رص یاقشا كردبا تیاعر هب یتهحکب و داحتا

 هنسهدهع هدنش نوا كنالوالا یداحو یدلدا راعشاو سا شوت سا ۱

 ۰ یدارویب هیجوت یتیاهندا هرزوا كيا طبض هلیا ستم
 3 بوصاب یرازاب کی هدنرخاوا یلوالا یداح هسیا یسهقرف رب كنهب رص یاقشا |

 هبهصق نورد و مادعا یمالسا لها سک و یغص یرلقدلوب ا قارحا یشوراو
 بایرفظ لوخد هلدسح یبهعفادم ایوق كنلاها هدهسا راشعا مادقا هرزوا ثمرک

 ردر هل وا رو هنعحر توسهلوا ۱

 ۱ كوس ر هدنسی رب وک هوراد كاشاب دش 1 ینوک یند كنه رخالا یداجحو

 ید وا رسا یعوحر هفشا ندفدل وا یی داما یک ,E < یدلوعووو یه راح

 ۰ یدل دا طبض ی رلهق یاو

 هةن و هعلق قاروط یلخر هلا قسضت یه رح تاصع اشاب ددشروخ هده |

 ۱ . یدلبا حس و حتف نیراروعولو

 ناتس رص د ندنف رط اشا سیردا یسلاو ندو هده رح الا یدام لالخ هنس

 ین دل وا شملا اعنا هدنراوح یسهعلق هطا كن ولب رە قرهنل وا ی قوس هنس رزوا

 . یدنل وا ربحسا و طض هةن ترد

 ندنارمرمم اش ۲  مهاربا یملح قسسا ر رص نانلوب : یسلا و هنس وب هدانن أ لوا هس و

 9 اضتم یعاحنس قہ :روزاو شا ناهلس نال وا مک سم یا حس کی یع

 باحصتسالاب یی ناعع یناتف هقش دارغ هلبا اشاب ىلع مقم هدقنروزپاو اشاب هللا عنص

 هدهسیا شل ورا لح بورک هناتسب رص هل كملنا صالختسا یدارغلب
 هدقمل وا تن واعم هلهج و ه ندنف رط ولهسورو شعالحالس اللماک یسلاها ناتس رص

 . ردشمامهلوا لب اق قمراو ردق هدارغل یننم هنغل دل وا شفا

 یدنقا ییطصم هداز یاب سس ی-ردم ی ہ ۹س ردم د زا 4 دل ندر لبنرادم هسور

 ر رح یراوسو هداس رقت زوسکیا قره وا ندنف رط OA u نع مدقا ندن و ۱

 تباللص راهطا هدب رله راح ول رص وشا TT A دعم اشا دس روح كر ردنا زیو

 4 تلاس و ر



e ۱۳۳ ریس 

 قغلوا اشا هد سە کلهع اا zg E هرول 0 زن ندنش دلوا شملطا

  eیدلدا سار ۰

Eیدنلوا ثشت ههمزال تاکرادت نوحما موح هن رزوا ناتس رص ندف رطیه  

 هف رطور كنهوط یر E هسور هداننا و هلهحو یتجهنلوا ناس هدرز ا

 یعیبط صا یعوقو هراح هایسودرا كوي كنهسور ندنغیدلوا شملبا زواج

 . یدلزای یلاع ما هنسودنک هدناضمر لئاوا نوا یسک هنوباه یودرا

 تکارح فلان ها یسلاه]و فاتصا هلا كنعاحنم نک هفود قردلوا

 . یدارب و صا هنسودنک نوحا یسلا

 ندناربمرم و نر هن رزوا برص ها ۳ اموم كنسلاها كرهل ین دلوا تمد |

 هنسهنکس هاطاب و هنهوج وو بان نوحا یرامطا تع ع دسم اشا بحر لینلدناقلاق |

 كلذک نوجا یسلبا تعراسم هسدادما كناشاب دوم یردارب نانو هدنرفس

 ۰ یدلزای یلاع نامرف
 بد رت یرکسع ۳ نوجا یسهظفاح 2 رام نانلوا صالختسا ندید ولب رع و

 هنارواو PEER زود ۳ ندنرلاصف رتسانمو توکساو نادناقلاق و هنشر و

 رکندو نس رزو ندنرلاضق وقاصو ناتحاو رشللا رر ندنرلاضق هثوقرو

 یودرا هلک . یدلروس سرت SEE اتشم رادقم رر یحد ندرالح

 . هنعیاقو كنوباه

 كح وا ندهردوقشا هرز وا كار و تب وه ید هر صر هنس ودرا هف وص و

 : رادما و رداهب زا اشا لبلخ یلهحاشوغ هدکزا تقور هلو یس هش اوا

 | اعل رس ا یعان وق یا هلغل وا مزلا و ما وا هدن وب اه یودرا دكریزور

 | هنعق وم را زاب ۹ اشاب نامعن یفرصتم یعاحنس نکک هق ود ندمار ا رمرم هلتهج

 ماحتفاو موح هسرزوا ناتس رص ندسانم تمسر هربااب هاب | اشاب دشروخو

 هضا رف هب هلح تاصوصخ وب و كرهبعا دار ا ینک و دا طوب هففو كنساضف هوقایو

 | هسهظفاحم یمهعاف ك.شش عفاو هلن دح رسم ءاط هرقاشاب دعس یل رز رپ ندنایمریمو

 ب رص هلا هلک رک ۱ ی CES ES هس زا یردار لوک هدهسیا را

 كمرد وک رکسع هدیزک كس یبا هنتسم اشاب دشروخ ندنکرلک مزال ی

 | یوق یطباض ناحاف دالوا هقشب ندقدلزاپ نامرف هکب لعامسا یزورس هرزوا

 ۱ رومام هبعم اشا دشروح EE ناحاف دال وا شش كس یا ك ملس یاب

 | نیدزر و للازوسکیا ندنرازاب رانا و زو رش ندنرلاضف هلفو هوقایو یدلوا

۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 



af ۱۳۵ تم 

 ٭ نواه یودرا عیاقو و

 روضح هدنسارخ هنردا راد هنکجهلک مزال یتعنع هعقوم یننق كنواه یودرا

 ۱۶ تیام تولوا تھک هرات اذم هلا تروشم سلخ دقع هدم رک انادرس

 هرک اذلاب هداروا لاح یاضتقا هدیولبراو هاروا ندش دلوا تمس هف رطیه یقوم

 هعمح غا كبجر هام كرهبروک بسام قفلوا تکرح هروک هرارق كج هرو
 ا یتمش نوک ىا نوآ ا تکررح ندنسارح هنردا .ینوک یستربا

 . یدلدا تلصاوم

 ینداوح یرلکدع هبهش ور بوروق یر وک ندصالق كرلولهسور هدانتا لوا
 بوللوا تروشم نجا دقع هدم رک ارادرس روضح هلکْا ناهذا شی دخت

 ناحامو یشاسباو یلوط هلا یطخت هنفرط ورب كنهنوط ادعا رکاسع هذهتلالا

 ندنسارح یتش كنواه یودرا نکیآ هدکعا رادتا هراسخ لاصیا هسرافرط

 هفرط وشراق هلشعت راغوشاب هد جا لوا ولد زامهلوا سانم یک رح هف رطر رکید

 ۱۳۱۶ رارق هرزوا قهلوا کز هسانع تیس هرکص ندفدنلوا درطو عفد

 مع ب

 هللا رک اسع نالوا یتعم دوجوم اشاب یرورس ی نواه یودرا ناهو

 یلاع هاکرد لوصولا هنافرتوط یخدوا ۰ یدلروس رومام هنسهظفاحم ناقرت وط

 یقاقتالاب هلا اغا مهارت ا ناول نالوا یسهباپ لوا روخاریم بولوا ندنرایشاب یحوق

 . رایدلوا ردا لوناچ هنف رط نمشد ندناقرتوط

 ۳۱۳۲۲ رخ نالوا یرکسعرس لحاوس هنوطو یسلاو هرتسلس هدناوا لوا

 ۰ یدنلا رخ ییدلبا تعنع ندهرتسلس

 نالوا شک هنوباه یودرا هل رکسع دوانرا یراوسو هداس ردق كم زکس هعدقاو

 ندنلوق یرازاب یغوا یجاح اشاب راتخم ندمارک ناربمربم هداز شاب ىلع یینلدهبن

 یودراو قرصتم نم رح ندمارک ناربمرم . یدناف ا 1۳ هنس رزوا نمشد

 . یدنلوا نیست هتعم كنا یخد اشاب لععاسا نالوا یسخانوق نواه

 یلوطانا هرزوا كمتیک وشراق هنسودرا لوس ندیا روبع یهنوط كنولهبسورو

 ۱ سم ندنک ودا شلروس نانعلو بصن غوبشاب اشاب نامع یحاح یسلاو

 هلا ناماس یلغوا قلس یماستم هرتساس ینم هغیدلوا ندلاح همزال قفلو هبفاو

 ۱۳۱ اوان لل شاب یوق یابعا یماضق دانآ نیرق قرهلوا هدکلرب
 برح هلا كنب رلاضق یرانابعا هبماساو هحیلزوقو یلویخاو یرازاب یلغوا
 هلا رفت زوترد اغا هللافس یلغوا یشاب هطوا یناسعا سوداو هلساحصا برضو

 4 یروسمو ر



 ۰ را دلروس رومام هعم اشاب نامع |

 ارخؤمو شلردنوک هلع ساوا نوجا یرامشت هل واه یودرا ناه هللا بیرت |

 . ردشلروس رومام هرزوا كك هو اغ یودرا سلب ا

 شاید شرکبو روع ه.ک وکر ندنآ هدیولیراو هفحسور هلا نواه یودرا هدع |

 فروض كملا روس هنعحر هف رط هب وا ندهق ورب یمشد هلا نر هش راف رط ۱

 هتتعم اشاب نایع هلاراشم هللا رکبع رادقم رر یرانایعا یرصقیسورو یرونمو

 ند رافاحوا رادحلس و هاتسو ىلا زویکما نانلوا سرت ندنعاحوا هع را تاکولب و |

 یدحکندرس نالوا هدکمنا دراوت ندنفرطیلوطانا ربارب هللا ولیقرت رفنرشلا زوب

e ۱۲۵ = 

 لام یردارب هلبا اشاپ دمحم هداز اشاپ ناماس یلناصبابا ارخؤم یک یراقداوا ر ا
 هرزوا قمراو هننیعم اشا نامع كلدك هلقاخ یسوق A یسل ر نداشاب

 . ردشلوا ر وبا

 كلذك قرنلبق هاکردب حیحصت هداعلای رج یلع هدنسارح ینمش ید یراقارب

 ماعرش ماط مناط ید ندرلاضف رند نالو هدنراوحو ند هنردا هقش ندران و

 یراوس رفن زویکیآ كيب یخد اشاپ ناملس یلنکپ یفرصتم یغاحنس لیدنتسوک اقاس

 ینمش هلا نویاه یودرا ینوک هبنشج یحتتلا یعرکی كبجر قرهللوا هعلاطم بسانم

 ۰ ید ها تلتطا وه هتسا رک و ور وا تا نوا اشوک ندننارک

 اشاب ییطصم یال ندمارک نارمریم نالوا شمناف ا هن واه یودرا امدقم

 تانا هلس هراد نام هدنروص نایاش هارزو دور ولا هنسا رګ قحسور هداننا وب

 یرواتس هتعم هج واب ینلظفاحم هراو هلترازو همر هنس هدهع هدک دنا دوحو

 لقن ارحوزوب رشکیا ندنراضق قیتع یابابو اسلک قرقو سوغر و یلروجو
 زو رجوا ندنراضق كوكو ولقارطو زویش ندنساضق دیمکنزا هرزوا قفل وا

 زوب رشکیآ ندنرلاضق هوک راصخاو هوبک و نیطرابو راش هاو یسیلکرا هایسرحو
 . یدلزای هیلع اوا هرزوا قفلوا قوس هداس رقن

 ندهنردا سفن هرزوا قمراو هنتبعمافاپ ناپ یحاح رک دلا لاس غوشاب امدقمو
 هدهار یاننا ییژک | نکشفلوا قوس هلبا زیهحمتو بیرت یراوسو هداس رفن كيب
 ندهنردا لاح یالع ندننیدلوا لیلق لقا رانلوا لصاو هترومام لح رارف

 دکا هدنناب یزاهسرتو بیذأت ید كرابرارف لا لاسراو بترت رفت كيب حوا
 . یداردنوک ا دیدش و

 بتم هنتیعم كب لیلخ نویاه هنورتاپ نالوا یعوبسذاب یسامت ود هنوط هجدقمو
 قلاب الاح هد هسیا شلوا رومأم هرزوا كنا لاخدا ههنوط رهن یراهبواش نالوا



a ۱۳۹ B= 

 ندنزاغوب همشوروب نامه ندنفیدنلوب هدکیعا راذک و ی هدن را وص هلاقمو |

 وو راصا هور یرافازاق ردنا هر ا هلا اشاب دا جاحا ر زوو لوخد

 ۱ لذهننوق رمنک هلا قرعوق رح یر ه ربغعص ناف س و هب ود نالوا هدنلاوح لوا

 ۰ یدنلوا لاسرا دک ومما هبودنک ندیمیک | رادرس فرط هرزوا كملسا دوهحم |

 وبا یئاب یوق ییابعا یساضق هول هرزوا ینیدنلوا ریرح هدنحرات هداز یناش |[

 یا یر ی ها یا او ها رکسع یاو زادقم هصذقم

 رکسع ولتسلک هسبا هدنراف رط هلقو لوکس : نولوایزج جک دار هف رط ۱ ۱
ENED ۱ولّسلک راراپ هش ا ندهفاط رونلوا ربع قامو هدنساضق هش ولو  

 "ةحهنعلرایتخا ندنغی دنلوب لیلعو ریپ اغآبوبا قجنابونلوا قیقحت ینجهقیج هداس
 هتیرلفل وا مادحتسا هلشعمیشاک واب ره ییا س هلک د فارس و ناولهپ كنار
 ۱ وا كملا لاسرا رف كم نوا ندنارفن نانوارکذ دره یو تصخار

 هبرافرط نوناه یودرا كنادعا نکشفلوا رادصا فرش سا اباطخ هاغا بوبا |
 رک اسع هدنوباه یودرا قرهلوا مها هاباقم مدقا نآرب ینم هنموجم تدش وسل وس

 رکسع كس ترد نوا ماست ندفرط هو هلیسح قلوا ندهضی رف یشلو هریک

 نوا یسلردنوک راه یودرا یرغوطهلبراتبعم رایشاک واب ناموقم هلبا بنت |
 بولوالک و یشابشواچ نوباه ناودو یساغا رایهاس لعفلابو اغا بوبا هلا یعوم ا
 ۳۳۱ نت او هاقا يا ناف رومام اص وم هرو زم صوصخ |

 طساوا ااطخ هیاغا شیورد یحاح نانلوا نییعت هد ادعت ییهموقم رک اسعو هبیثاب
 . یدناف رادصا یلاعصا هدن اعش

 كمتک هنناح ندو سفلاب هلرکسع ولتلک اغا لیلمادع قانعا یساضق هنولب كلذک
 ۱۳ رد را لا یا لع لزم حوا هرک و .نکشلادا رومام هرزوا
 را

 ولوا رومام هفرط ندو ید اغآ لسلخ یشاب یوق ینابعا یساضق یولس
 | زوبشل هج هق دل هرزوا كي هنناح ندو دلو هب و EE او

 . یدلروس لاحمتسا یسمردنوک هنو اه یودرا یځد یراوسو هداس ره

 ناععا هس بوراو هروب نم ءاضق هدانناو اغا قحنسح نالوا ینابعا یولس اهاسو

 ۱ او قرع كم رفس تاکرادت و تعاب هالاتحاو داسف هلسهعاد قلوا

 هذخاّوم راچود ندنناح نواه یودرا نکشعا رادتا هیازسان تاکرح قحهلوا

 هلوقموب هحنلوصا كنقولواو شما رارف هنفرط هغ ول هلاسح ینفح هلوا تازاح و

 لباق یسلروع هلا هدنساضق هغ ول هلسلوا شمري SEE e دا رابتام

 ( بوسهلوا 2



 ۱۳۷ و

 یولس هرزوا قفلوا دخاو عم E یولس دعا اف قحا باا

 . یدلوا رداص یلاع صا ااطخ هنهوحوو هان ی

 نالوا نعت هنتسم كناطاس یارک رداه ناو هدنناح کوک رهلسهیاب ا و
 .یدنلوا مای سلبا تک رح هرز وا نمشد ناه هل اه رکسع فئاوظ راسو ولت
 نازحتم نالوا رومأم هللوق یرازاب یلغوا یحاح هرزوا ینیدنلوا راعشا هدالاب
 اع واتلک ید هدننرعم اسا را هداز اشاب لع لئادهن ندمارت نا
 هژیغاغوشاب كب سابع یشادنرق دوخاب سفللاب كب فسوت یهر د یتیم هنموزل یسقلوت

 كسب ندنراذکی دوخای سفللاب كب نیدلالالج یملستم یرخواو رف كس

 افاب راتخ هلیقاخ یسوق لمکم اشاپ هلادبع یلناصبلباو رف زویشب هلککلهد رک رس
 . رایدلوا رومام هنتعم
 عفر یتراما ینیم هتک ر ح اضر فالخ كناشاب نالق یلراصح ها مدقا ندنوو

 رااح هلکلهدرکرس كتت و ندنرلغوا دوخا و و هدهسا شفلوا

 ۰ یدلروس اعا یراما هلیطرش كمرردشرا ره زویشب كسب هتم اسا
 دوجوم یخد یرارادسلعو تاوغا قیتعو اغا هاربا یر, ادختک هیهانوک | ت

 .رابدنلوالاسراهنتعم اشاب راتخ كلذك هلاتارفن ردق ىلا زوج وانال وایراتبعم

 هلکن و بولوا نارا تم ندنارف هعاح همرد هلل وب نواه یودرا هتشا

 NS یطظفح هدب وناق هراهعاق ندنغیدملوالب اق هلباقم هنر لود رامظتنم كنهسور ا

 یرغوطهراورب هلا رومهنفررط عاص كنهنوط ولهیسور طقف یدیعوب هراح هقشب

 کوکر ندقحسور یخد نوباه یودراالاب هجورب ندنغیدلوا هدکعایطخحت و زواج

 شرک هدنسهیاس یتلوصو شط نالوا راکرد كس را ونسنمر اد اک هلا روع هتسهش

 زو هجر هدنولا یشهقرا كولور هللا کرد یرعوط ے رف رب 8
 . یدشقلوا رب دن كمر دتا هما ینف رط عاص كنه وط |

 ناعش ءيغ یسادرف كندورو هنسارخ قحسور ثكتواه یودرا هماع ءان

 ناف یارهلوا ترومعم" یا دفع تم راه ر رک ا
 هس راما تامهمو بوطو رکسع هللا كرادت راقحا نوتا روج ه هوشراق |
 . ردشش وا توت ۱

 هل ایزاوس رادقمر اغا قانشو اعا قحسور نالوا شمع هر هد روا

 تک دلش ا هادنالوا ىسەفاسە عاش يا هب کوک رب قرهقح هلوعهرف

 هدکدلب !ترشاسم کنج هلا فذاصت هنلوغءرق یراوس كناوهسور نیک ر ابا راذکو ۳
 E نالوا دوجوم هنک اک ر تولک یدادما :ند ورک ثكنول هسور ۱



 a ۱۳۸ قیح

 مرک ۱ رادرس هدانا ینیدلوا مرک امرک اغوو برح نوناک هلکمشت ید همالسا

 عیحشت و قاوشت کنج ینهممالاسا i Ê هلا SE ۷ وش راق ندفحسور ید

 9# هل راما مادا هماحتفا و موه توشاب هش كاد هنهالاسا رک اسع نکعا

 حورحو دیهش یردق زوب كنهبمالسا رک اسع هد هلناقم وبشا نالوا دتم تعاس

 روح هتعحر تاهن قرهلو عوقو یتافلت هدایزاهد كرلولهسور هدلاح یشدلوا

 . ردرلشغا تدوع هیوکرب هدتلاغ تروص همالسا رک اسع ندنراقدلوا

 تلوصزارب!بوروقینسودراهلبا دورو هنی رلغاب هاد روکذمولهیسور یسادرفنکل
 بولبر و رارق هماحتقاو موم هنرزوا هللا تیعحو تسلک یم هنکیدتنا توخ و

 نالوا هدنتبعم یخد اشا دم یرورس نالواشفلوا نی هنفرط ناقرتوط یتح
 ا ار ندارواو بلحت هنحتسور هلبا هرئاس نیرومامو اغآ مهاربا ناولهب
 هلهج ول یناریمریم هر هنسهدهع اغادومم ترس ندنهوجو هنردا قرهنلوا راما

 . یدیشلروس نسل هنسهظفاحم ناقرتوط

 ینکج هیمریولا هنشیا كما تابث هداروا قیقحتلا یدل ییهمیسج تائیهتوب ولهسور
 . ردشملبا راذک هنسهق هنتوا كني رهن هوا وط هلتماقا بانط كف نامه كلردبا مزج

 روصت یبرحو قوس هیورلبا كنهبرکمع ٌهوق ندا دشحت هدکو کر هننرزوا كنوب

 هلیسودرا یهدفرطورب كن ولهسور هدناوصار كناشاب ورسخ رکسعرسنکرونلوا

 هرصاح ینهرتساس بولو نادم ولهیسور هنرزوا یسلوا بولغم هل اقلایدل

 مزال یهجوت هنناح هرتساس هاتعحر هغحسور كنوناه یودرا هلغخلا یربخ یبدلبا

 قرهلبغار رکسع هبافک رادقم هنتعم اشا نب دلایلع یظفاح کو کر نامه یتم هنکیرلک

 لکل هدرکرس اشاب یهخرجو . یدنل وا تدوعو رور هنناح قحسور ورک

 ا نانلوا رر هداتنا ویو ندنا دورو ندهناتسآ امدقمو یرجیکب
 و اس سس

 نیرومامو اغا قانشوب و اغا ناول عو اغا یسادختک لوقو یرکاسع نوباه یودرا |
EOLعهای هام  ES 

 هنف رطورب كنهنوط هللا تکرح هنیرافرط شایو شرکب نواه یودرا لصاما |
 ا هلبا زوع هفرط هوا یتسودرا لوس هور نالوا شک

 هفرط ور كنهنوط نوباه یودرا هنیرزوا یمازهنا كنسودرا اشا ورسخ نکیآ
 . ردشلوا روح هتعحر هلا روم

 ههرتسلس هراس نیرومامو اتا قانشوبو اغا ناولپ لیا اشاب هخ رج الاب هجورپ |

 ی هدنسهب رق نود نالوا یسهفاسم تعاس ترد ههرتسلسو كردا تکرح یرغوط |

 هه رق مان هګراتات نالوا یسهفاسم تعاسرب ههرتساس كرهدکروا یلوغهرق هسور |

 ( راشمراو )



۱ 

 تور و ناح یدلروف رازراکرازاب كوس ر هتروص وب رایدلوب وق هکنح هر ح

f ۱۳۹ یح 

 هحرانات نانلوا رک ذ هلبا راغلا هنففرط هرتسلس هجراکس بوغارب هدقحسور ینقاط
 ۱ نرومامو هناشاب یجهحرح توروق یسودرا طابتحا هدنسورگ تعاسر كس ود را

 ۰ یدشمر و یرلما نالک مزال هب هراس

 هلاقنمو هحنتسوک یخد ولهسور هنیرزوا یتکرح هجواتوق هلو كنوباه یودرا

 یسودرا كوس ندبا هرصاحم ینهرتساس هللا عجو باج ی ی رهفرف نالوا هدنرافرط

 ۰ یدا شمردال وف

 ولهسور تغ بودا شقح رب ندهعلق مالسا تانغ نانو هدهرتسلس هدانئاوب

 ردراشم | مادعاو فالتا یبردق كس ندنرک اسع هسور هلا ماحتقاو موج هنیرزوا
 هج راتات روهشم ینوک یینشب نوا كفرش ناضمر رهسش ینعب هرکص نوک ییاو

 . ردشلو عوقو EE یسە رق

 رحسلایلع هدلاح ین وا غلاب هرفن كيب شقلا یسودرا هیسور نوک لوا : هکهلبوش
 هلا دن و دس ین رالوب هناعاو دادما ندفرطرهو هطاحا ینسه رق هجراناتو تک رح

 | اغا ناول قرهلاق هدراسبرتم یراهداس كمالسا رک اسع هک لا ت اک

 " نادیم ناراوس فونص راس و جک و لیلدو یرلیراوس یرحیکی و اغا قانشویو
 هناحش بویشاب هکنفت و پوط شت آ و راپدلبای هرلارحخ بوروس تا ههر اح |

 نانسو فیس ضد ندفرط ر بول وا م اود هنشلا كنفت و بوط ده راهم فصن

 . یدرزو زر ا یک ردنمس اغا مهار ناولم صوصحلا ىلع . یدراشا |

 ندف رط ںھ بولوا راز راول هس ور ندنسهناملاا ال ماحتفاو موخ او كا

 کنامز یرلکجهدا رسا و ذخا هشاط كردا هطاحا یتسودنک و موج هنرزوا
 كنف هدایز ندکس چ وا اشا ر راتخم هداز اشاب ىلع یللد هس ۰ یدا رهط تقو مام

 رار ا تاوعقت ۵ رح نادم هللا یراوس زادنا

 ناهو یدلک بلق توف ههمالسا رک اسعو . یدلتروق اغا ناولهم هل رلعا موج

 یدکی ثتآ كنفتو بوط بوللوا موج هنیرزوا نمشد ندفررطیه هلبا فیس لس

 . یدلک و قحداس وا تا ماک كننرايدنج |

 هبمالاسا CE هدایز ندکس بونلوا كلح هب اش اش دد نوا تاش ماشخا

 . یدک ندحیلق ولهسور هداز ندکس نواو یدجا ناب رش تداهش

 ولن امع ۰ یدل وا رونروک یسیداراب ,PI جسلف لد همتا ءهلعش هدق رطیه

 ۱ نواه یودرا ید مدا ادرس ۰ یدا راشمشلرب هل رفح راس رتمو رلشمراو



 ی ۱۰ مس 7
 كم ردقو نوا الا هجورب هدهسیا ریدسا مادقا و تان هدایز ك راوله سور

 هدلاح اق كب بویمهنابط قترا هرکصن دقدلاق بوشود هده راح نادیم یرارکسع

 هن راهاکو درا نالوا ظوفح هاساماکحتسا ارح هدنهاکشس هرتساسو ۰ رابدلزوب

 ۰ رایرکج
 1 رابدتک ردق هن رلسارتم كرد ا سقعت یراولهسور هنمالسا رک اسعردق نعاس قمر

 قر هدالراب نرراناشن رفظ نانسو فس هدنغواک ارق هحک هلکمش را ماشخاو

 ۰ رای دنیا تدوع
 .ناهج روهشم هليا قارداهب و قارارای هداعلا قوف اغا میهارب | ناولهپ زا تم

 هد راد راس رفظم كوس كو ییدلوا لئاث هدنرا هراس هسور ردق ه یدمشو

 ید تدالحو ینادم راث | ییدلبا زارا هدارک ةمحلمو هدلاح ینندلوا ناتساد

 ناراتروق ندالب قیضم الا هحورب یناو یدلوا ترحو بحمآ بحوم هسک یه
 لیخ یرازاهش دوانرا هليا هلیسو ویو یدلوب ترهش وند اشاب رضخ یخد اشاب راتخم

 . یدلآ ناشو مان

 | رک اسع ناه بویم هروط هدنهاکشب هرتساس قترا ولهسور هرکص ند هراحوب

 ۱ .اردبا هه یرلیز رک نالوا هدهار یاما لسوق روق یبقش كنهمالسا
 ندنربعم یغاسیا ینغلرغا كنسودراو یبراح ورح AL کیا نوا

 | شرک اسع یهدنرافرط هبلاقنمو هجنتس وکو یغاطابابو یدروک هنس هق قالفا
 هلاك رت رکسعرادقمر هرزوا كما تک ر ح یفادت هدنس هّش ور كنهن وط هليا بلج
 . یدلبا راصا هفرط وشراق یتسودرا
 0 همنر هاغا ناولهب و یدروق ودرا توک هنسارح هرتییلس نامه هسا مرک | راد رس

 ۰ یدردنوک هب ادعا بقعت ینا هلبا یراوس هد رک كم زکسو یدرب و ترازو

 یخدزب هرکص ندنوبردوب ماست تدالج تاذ نالوا مانو روهشموبد اشاب اب هتشيا

 . زکج هدبا دای وید اشاپ اب ینا
 | هرتسلس تدموب مرک | رادرس هلیسل وا شل ینامزاتشم ذاختاو شا برقن اتش مسوم

 | هلبا باج هب هرتساس ندقحسور یتساغا یرحیکب هدانا کی دلبا تماقا هدنسآ رح

 ه هظفاح او میزوت و اطعا یی راروهم كنتارف و تاوغا یدحکندرسو جماقلاد

 | كلاوش هللا تدوع هنساتشم ینمش كردا عیدوت و شرابس هن رلرومام یناص وصخ زاد

 | هد هصق نورد لوصولاب هب مش ینوک یجتتلا نوا كامساق زورو یجندرد نوا

 . یدلبا لوزن هارس نانلوا ههت

 ۱ یصنم بحاص راصح هرو هداهحو نالوا عفاو ول یگدرد قو كلاوشو
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 ٩ یر یخ اک رج اقا اهل شبا هرتساس نالوا لسمسو ها ور |
 یراقاحتس یم دف ر یدک اغا نایع ساق ماف ناف زی ۱

 باب یتلیا هقرو هباشاب نامع یسلاو یلوط انا اقاس ناو هدنعقوم یرازاب یلغوا یحاح

 رم یطفاحم کوکر یغاحنس یرخ واو هاش اب ىلع یلصراق یعاحنس یارسقاو هباشاپ

 هحوقو هاشاب دو یروس یسلاو هقر ااس یتلابا نامرقو هاشا نی دلایلع ندناربم

 یناحنس رهشکساو هاش اب ینطصم لنالس ریزو یظفاح هنراو یغاحنس یبا

 هدنراصنم ارزو راس بونلوا هج وت هاشاب دو ترس ندناربم ريم یظفاح ناق ر وط
 یدنللوا اما .

 یدرولی یا هرادا هلبا ستم یرایصنم بولوا رب رفس ی تک | كاصانم باح ا تقولوا
 هراودنک ندنرافرط راملستم یداوع یرهلوا كعد لا شام راصمو

 ءرد ولر نالوا یصاع یرای عبطم یرای یراماستم كن هیولاضمب و یدرولیردنوک
 هصانم باجا هد هعوطقم تروص ید ندشنق رط كرلنا هدهسیا فک

 . یدرول رو یش رادقمرب

 كناشاب ورسخ یدرارونلو هدرفس كردا شعت هله رطوب بصانم باح ا هتشيا

 عياض یسابشاو لاوما نوتب هدقلنوغزوب ینیدلوا راچ ود هرزوا ینیدنلوا نایب هدالا
 اعدتسا ینهحوت صنم ولاعر هنسهدهع هرزوا كمزود یتسهراد یثان ندقلوا فلت و |

 | اهاب نیس توک قلا ناو تهاب اشمرز ۱ رامرع هلو ی
 لاقتنا هنناکدس كنا یتوادعو نود نا بولوا یموصخ هدتقح |

 نا دیو چیه یناشاب دیشزوخ هلا اشاب ورسخ صوصحا ىلعو ندنکیدخا

 تاذلاب بوراو هخوتلاب یغاحنس بحاص راصح هرفالاب هح ور هاما ورسخ هرک و |

 یصنمو تکرح ندننمش هرک و ید اشاب ورسخ هلکعا ها یتسمل | هراداو طض

 یعولعم كنسراترضح ناخ دوم ناطا رل هقفد و نکل ردشمللا تع نع هسناح

 ندنسمشایغوا هلا هسناسش ضارغا كمرک | راد رس هد هک زان تاقوا هلل وب بولوا

 هدا یا هجوق نواه طخناب یتوومام كاا و

 ۰ ردشمرومهدارا یتسمل ا ا هفط ویاها هدانا هج وق تورا و هلا لیوح

 بونلوا شا یک | كنهریاس نیرومامو یلاع باب لاحر هدرک لا ةفلاس تاهیجوت
 قطصم قسا یادنیتک نالوا رومام هتاس ر نوه یودرا یتصنم ی طقف
 . ردعنلوا هجو هب یدنفا دشر

 هرزوا قفلوا باج هتداعسرد هداننا و یدقا اص بناح یلاع ردص یادختک

 . ردشملق ناتو بصن ادختک یدتفا دم قسا رادرتفد هنر هبا لزع
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 یاعدتسا ه یدنفا ییطصم هداز عاد یسضاق نواه یودرا ندنرلولهاب لوساتسا

 یسهباب یلوطانا ارابتعا ندننوک یحنشب یعرکی كنءهدعقلایذ هلبا یعرکآ رادرس

 هلا یدنا هدازخش یرادراو نالوا یرلهباسه تاسلل ادا رطا هلغلروس هجو

 ربتعم ند رات یتآ رهش رغ یخد هب یدنفا لخ ج رخ ندنفلادختک هنیزخ
 . ردشلروس ناسحا یراهاب یترادص یلوطانا كلذك هرزوا قلوا

 هبیعت و سقت هراوبنارشو هیباط قر هللوا قوس هنفرط هرتاس یرکسع هول امدقم

 رشکیارر ندنفی دلو طراضر ردنقم هعاشا ی ددهت هدن را رز وا هد هسلا سل وا |

 یراوس ك اغا بوا قا عا هک و ندنراقدلوا شمالسشاب هفمشواص نداروا

 یوق الاو اهف هسبا روش هبهریاس ۳ رس كردىا تک رح تاذلاب هلبا هداس و

 اکر هاسناس ینجهللوا ارخا رکید تروص هدنقح كر هيلدا افتک | هلعفر كاتخاشاب

 بوک ر هلغلوا لبلعو رابتخا اغا نوا هدهسیا شلروس رادصا یلاع ما ندن ونام
 هنکرادت رکسع وللسفک یوق ها راتف رعم لاها هلج لاحردو هنفیدلوا ردتقم هلوز و

 ۱۳۲ رم یونع دش ندترومام فلات قم هنفیدنلوا تعراسم
 .ردشلروسهدعاسم هنتماقاه د هڅ ول كناغا بوناندس رک ارادرس فرط هلغفلوااعدتسا

 بولیکج هنس هق هنوا كنهنوط قر هلوا مزهنم یسودرا لوس هسور الاب هجورپ
 كن هنوط الاح یرک اسع هسور رادقمر هد هسا شمع زاو ندهضرعت تاکرح

 هرص هراو قمهلشق هدنرازاب یعوا یجاح ندشدنلو هدعفاد لاح هدنف رط ور

 امدقمو رومام اشا ابب هرزوا كما روضح یرلول هبسور هللا تاوصو موم

 .یدلوا نوذام هرزوا كنا تدوع هه ردا ید اشاب نانعیحاح نانلوب هدف رطلوا
 كل راقاحنس هرزوا یراترومام یاضتقم یراکب یال آ + ولا عقاو هدنتلایا یلوطانا

 هدنتیعم اشاب نامع هلا راشم بولک هنوناه یودرا هل رامت باب راو اعز یجنکما

 ۱۳۳ ربا الا هو ها نا ۰ یدا راتخا؟تیرویام هفطو یافا
 بایراو اعز یحنکشا هلم اب كنب راقاحتس هنن هدراهب لوا ید ران | هرکصن دکدتا

 رادرس فرط نوا یراتدوع هراتکلع هه رش كلک هن وناه یودرا هلنرام
 و تارو ندا ند ا

 نالبرومس توعد هواه یودرا الا هجو ر نکیآ نو هش رزوا ولب رصو

 هنسهظفاحم قاب ندنغی دنلوب شلک هنوباه یودرا هدانناوب ید اشاب لبلخ یهمناشوغ

 رادتا ههمزال تاکرح یضررعت و یفادت هریاخاب هلبا اشاپ اباب قر لبر ویب بیعت
 زواج هفرط ور كراول هسور قحا ۰ یدلروم راعشاو صا هنتسودنک یسلبا
 نوسروط هل وش دادما هنب رل هعلق لمار او لععامسا ندن واه یودرا هابسح یراععا

 ( قیرطر)
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 ددشت یتس هظفاح صا كرلهعلقوب راول هبسور هلغملوا عطقنم هل هراخم قا رط

 پوط هاصافالب كردبا هطاحا رادامآ راد ینسهعلق لبعمسا صوصلنالع بوذا
 اشا ینطصم یاح قسا ردص نانو ظفاحم ۰ رلي دنا و هلا هربج و

 هام هد راطخاو ص ص کر | دی هاست و كنهربخذو داز نالوا مزال هب هعاق

 E نکر دا دع ی رص قح SENE رهم هقشل ندنغ دل وا شما با

 ی روصح هاساسح قلوا هدنام رطاخ هتنطلس فرط یان ندنس روس اطعا هیاشاب

 نوت نوت كهعاق ناکس یسمرتسوک روتف هدرب كج هدا قیوشتو بعغرت هتا

 ماست هیول هیسور ییهعلق هلبا هرب و كردیا قافلا یس هلج هلفاوا بجوم ینتبسوبا»
 . رای رلک هنسرازاب یلغوا یحاح هدلاوش رخاوا بودا

 شفل وا روصت یھت هف رط ر هل س همسر عفر كناشا ینطصم ی اچ هن رزوا كنو

 ض» کد ندنغدلوا EE ولقاحوا الاحو هعا تشن ندقاحوا هد هسیا

 ندنروص لوا ینم هن هعلاطم ر ولوا ثعاب هداف هنوک رب هلس هطساو یناراداوه

 هنس هظفاع یس هرب زج زقاس هللا اقا یترازو كابدمش قر هنلوا رظن فرص

 . یدنلف رومام

 یلصراق ندمارک ناربمریم نالو هدابعاسا قر هلوا هدنتبعم اشاب یلح هبلا راش

 قلوا مطقن« هرباخم قرط هد هسا شلروم اطعا ترازو هر هدقم هباشاپ یلع
 نروصحر اسیدوا هرک و ۰ یدنشنام هل ردنوک هب ودنک یرازو روغنم هلبسح

 هلا لاسرا ب ودنک یروشنم ندنفیدلوا شک هش رازاب یلغوا یا کار ها

 سا هدب وک هنناح کوک رب باجمالا یدلو یدنلوا بلج هنواه یودرا یاتشم
 . یدناق لاسرا هغحسور ناه هرزوا كما انتعا ه هظفاحم

 یلوزوب ندرصع ناعجش ربهاشمو ندنرابشاب یحوق یلاع هاکرد هدناوآوب هنيو

 بوراو هنسهعلق کوک رب هللا رکسع هداسو یراوس رف كس ینیدلوا دهعتم اغا

 هرزوا كمي مایق هبهعفادمو هلفاحم داحالاب هلا شاپ نیدلا ىلع نانلوب یفاح
 زد زا

 ناخ و راص ندنرایشاب یح وف یلاع ه اغا رع یحاحهداز ناععهرق یسهدوب و همر

 ردق كس ییا نالوا لاسراو بر ندنرلف رط اغا ناسح یحاح یملستم یعاحنس

 . ردشلردنوک هنحسور هرزوا قفلوب هدنتعم اشاب لغ یلصراق ید رکسع

 ندلاح ةمزال قمردنلوب نکسع هک هدایز یخد هدنتبعم اشاب سانع یظفاحم لوک
 هلق کهدنسوشراقو رف زوکیا ندنساضق هوحار نوجا لوک یفن ءاسلوا

 هده رص یتا دنلوا بر یرکسع اتشم رف كس کیا ندنساضق هن ول نوجا یسهظفاحم
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 .ردشآدابرترکسع رادقمرر ندرلاضق یهدلاوحلوا یخد نوجا ه رتاسعقاوم

 كلکلسوس رط یتح بونل وا بیرت یکسع واتیلک ید نوجما نوباه یودرا یاتشم |
 یوسرطو هلنفل وا راضیتسا یرلقدلوا ندرادنقا باحما كنیلغوا تع لا لغو |
 قوازوب هناکلام هجورپ ندنرایشاب یح وق یلاعهاکرد هاسهاب لواروخاربم یسهعطاقم |

 ییامهیلایموم هافل وب هدنسهراداریز كکپ ناماس هداز راج نالوا یفرصتم یناجنس |
 ناماس هرزوا كمردنوک هنواه یودرا یاتشم لاح همهب هلا رکسع رفت زو رش |

 دن و لس یه رط هنس ول هل | زواحم هنساضق رازاب یی رارکت هس رص تاصع هدانناوب

 دیگ ۱ع6 عتس

 . ردشلروم, لاسرا یلاع صا ہکب

 هتسهظفاحم رازاب < اشاب كلام لشو هانمناق راضتسا یراقدلوا هدنسهععاد كما

 | . ردشلروم رومام
 ۱۳ 5 مع یهداروا هرکس ندک دنا البتسنا لغایسا إلا هجورم راولسور
 دار هسا هدلسارا تودا هوالعو مض هنس را رکسغ ندا هرصاح ینسهعلق لارا

 هلدسح قلوا رزو ندکیلتفم لصالا ىف بولوا یظفاحم ندنغيدلوا شمام اق هربخذو
 نالوا یرظان لار | هلا اشابنحررلادنعدیس یو رضرانال واراعشت رهش و د اشاب یتفم

  قهعلق هلا هرو ندنراقدم هلوب هراچ یربغ ندمیلست ینهداب اغا دحا زال روهشم

 ۱ E هدهحطا یذ رخاوا هدکلرب E كل ردا ماست هب وله سور

 تامدخ یخد اغا دجا یدلردنوک ههرشا نالوا یصنم هدىلوطالا اشاب نجرلادع

 ۱ ۱ ۵ یتمش هرزواقفلوا مادنمتسا هدنتعم نواه یودرا هیاعر هنسهقاس

 هب هرتسلس هدانناوناشاب یرورس نالوا یسلاو هرتسلسو یسحهخرحنوباه یودرا
 یتدلاق رب قج هروط بوروتوا كر هلک هاروا یراج وک كلسار | هدک دليا بزم

 | یرورضاشاب یرورسهلغعل وا ترذعم ناسو ضرع ندنف رط یسلاها هرتسلسهلمناس

 | شمناق ناعتهدارغ زا ره بول وا یطفاح یشاسب او ی و طاق اس و یدنل وا هداعاهدارغ زا ره

 ۰ یدنلقرابستهف رطل وا هرزوا كعاتماقا هدهنردابولب ر دلاقنداروااشایدجا نالوا

 یخدندف رطرب هدهرص یتیدنلوا بیت رتیرکسع اتش هرلعقوم نالک مزال الاب هجورب
 مساهنیرادتقا باح او هوجوو نابعا كرلاضق هلمجاب قرهنلوارک ذن یلاوحا كراهب مای

 < E ید یرلتردق هدراهب لوا اباطخ هلبناس یراترهشو

 رادصا هسلع صاوا نمضتم یتوعد ندارک تفالخ ماقم نوا یرامسشن هنوباه

 هرزوا قلوا ندنتارفن یغاحوا هاس یلاع هاکرد هلا قرت ها شو یداروم

 یلاع هاکردو كس ندنرلاضق یغناحنس یاوسو یا زوکا ندنغاحنس ینومطق

 یوبوزویش ندرلاضقی هدنراوجو هیهاتوک هرزوا قلوا ندنتارفن یعاحوارادحلس

 ( دابا ل
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 هکرهو زالو N ,ذن ىلا زوسکیا ندرااضق یهدنراوج و یرکشاط و دابآ ا

 ۱ یر رحولقر رفن زوب رش ندرلاصف عقاو هدنسلاوح و هڪ وص و اشهر و ودانا شاطو

 ۱ . یداردن وک هلع صاوا هدننمض

 EN ردا هرزوا قفل وا لاس راو زارفا ناه هس ر واک مزال قوس رکسع هف رط هن هو

 | كناغا دمت یلغوا نرود غاط یسمشاب یجئاتسو هنرداو بیرت یسودرا طابتحارپ

 | یزومس یفرشا كنسرنادناخ لیا مور قرهلوا بسنت تست غوبشاب هودراو
 هه ردا هللا سرت رکسع رادقم رر ندرلاضق نانلوب هدنسهرادا ریز ثاکب لیعاسا

 ۱ یدلزاپ اع ما ههبلا یعومربم هدننمض یلاسرا

 2ا لیغایسا قرضتم یاب لی و ندمارک ناربمرم هدازاشاب دم یلسالس

 | هلکتا مادعا یا بیدا ینابعا لیدنتسوک هلبا یسفخ ما كمرکا رادرس هدانناوب
 | هبفوص یتیدلوا یداب هتتنما بالسنا كکب لععایسا یزوریس کلب و كرانابعا راس

 ۱ یشاشندقمل وا اهناو ض سع هن و اه باکر ندنف رط اشا دشروح ید یاح

 . درط ندیلاوح لوا هللا عفر یتراما كناشاپ لععامسا ناه نوجا راکفا نامآت
 . ردشلدا عفدو

 | هن وط هدنسههاج رز تان ویلاق هعطو چوا هلا ییاعوشاب هن و رطاب هدراهب مسوم هنس ول

 ۱ نالوا رظتنم و لرماپ رد رله ولاش نالوا نم دل راقحت ه EE هرو هلسناونع ی هاش ود

 | یسضعل یدلوا فات هلس هم دص كنسامت ود هيسور یسضعل تونم هل روک هدناف

 ا ها راکو تک ےک واع یر هسورو ی
 دم جاحلا ارد نادوق هدلاحشدلوا هدکعا راسخ لاصبا هراحش نئافسو هلحاوس

 نی رود هما هزکد ءرق ندفازوا یکیسحکب زاغو بوقجن هراس یا 3۷
 جوا هعطق کیا نوا هحنساضتقا یهاشداب ترضح مادقاما تراهن یدیا هدکعا راظنا

 ااغ ودر و تراع ندر توروقو نفرو نود رک ها و
 هلاقنمو هحنتسوک قر هاللوق یراق لیا مور بوقج ندزاغو هدحر طساوا |

 ۰ یدم هل رو شار هد ودا قداصت هتساع ود هسور هدهسا یدننک هنیراف رط ۱

 رګ ناطباض راژای هشبا هدنتسم یک یتیدلوا یمه ںی تامولعف الصا تاتا ا
 تایل هقدلوا هدنارانادوق نال وا یسهض اشاب نن لوک ار ر اید یو
 تامدص كناشاب لع یدس هدهسیا راو تاوذ نتا کلم سک هدایرد د راح نف هللا
 ناشیرب و دورطم هفرط رر یمک و لوتقم قح رغ یک بونارغوا هتتوادع و نیک |

 نادنهور .اروزو هلک ندنخاش وا EAR ان ادوف نالوا دوجوم ندنراقدلوا

 مز شعاە كع یک وا هسدنهو قمزاپ نوقوا هزب هدهناخ هوهفو هن اما وید همش ۱

 و و دا

 ( تدوج خرا ۳ ۱۰ 2 < عسا دلج زا



 دیگ NEN جی

HT ۱ 

 نوشروقهنیراوبد هملقو كمكج قام هبولرابنا جوا كرهد ردقلآ بوتاچ ناه زمشیا
 ندا ماوع ناهذا لالخا هلراد ایده ماطر و مایا راصا هر شو هلفال رازح ی

 شا ر نواه یامتود ETE هرق هنس ول هلع ءان . یدا تراع ندنایوک هواب

 نادوبقو شفلوالاخدا هبهناسرت هلباتدوع هدک دما برقت اتش مسوم ناه بویمهروک

 لتعمسا یرفس هرتلکنا اشاس ندنوناه ناوید ناکحاوخ هد هرد كوس ارحز اشاب

 لزع هدهحمایذ ارخّوم یدبا شمنلق رومام هتماقا هدنسهناخاحاس كنیدنفا خرف
 برد نادوق اشاپیلع ظفاح هنبرب بونلیق رومام هتماقا هدهسورب هللا عفر یئرازوو
 . ودشفل وا بصا

 كنتهج یلوطانا هدهرص ینیدنلوا مادقا هنتتوت كننادحرس ییا مور الاب هجورپ

 داه رف یرکسعرس یاح قرش و یسلاو مورضرا قرهللوا ماتها ید هنسهظفاح سما

 هصراق تاذلاب هرکصندک دتا هیعت یرکسع اتشم هیافک رادقم هیهمزال عقاوم كناشاب

 یلوطانا هتتعمو رامشاو ما هتسودنک یسملنا اتتعا هناحاو دودح ٌهظفاحم بوراو

 مروج ید نوجما یس هظفاح هانا هدءرص ینیدنلوا بیترت رکسع یلک ندنرلاضق
 . یدا شلدا بل رت رکسع رادقمر ندنفرط

 هرزوا یسفلوا عاّتسا یراموجم هنیرزوا شاف رحم و ا كراولهسور هح دقو

 ۳ االوا یرکعغ ا لحاوس لوطاا كرك د هرقو یسلاو نوژ رط

 ۱۳۶ ا اغا هزر هغ ندک دا دادما هلرکسع رادقمررب لاحرد اشاب
 و

 1 رخ وم هد هسا E ورم ک ادعا ندنشدلوا شم رد و و هل رکسع ولتسلک

 یموطا نام و یطقاحم شافو قرص یعاحینس هرن وک هلغغلوا عامسا یراموج هن

 ۱۱و دنا واك نوجا یسملا تك رح هنارصتم تکی نما هداز
 .یدنشاردن وک رکسعهح هقش ید ن وا ی .هظفاحم كننامل موطاب هدد رص یش دازای

 كرد اتعجایمهاشاب فرش هللاراشم یسهر قاع وا مان لاروک ندنسهقناط یحروک

 تمدخ هلا تفادص هس رول ر و تادف دا رش هنس هدهع ندهلع تلود فرط ر کا

 رکا ید اشاب فم رش تودنا ناس ینغح هما رغوا یر ولهسور هنسلاوح شاف كر دا

IES0 ر هنسودنک هلااهناو ضعه واھ باکر هس ردا صلح زرد اتم  

 ماب هنصالحتسا و دادرتسا كلا هللایموم سر هلکعا دع و نادر هک یامرف

  یلسعا

 یدش ودقاش و قاقش هنگ ۶| ی اررو ا طا وا هدل زاب تقور هلو هتشلا

 راکرد هدنس اشاب ماس رزرو یسلاو ردلح هاب | اشا ف رش هلاراشم صوصخ ا ىلع

 ( اب )

 ۱ ماس هن رزوا ا كناشاب ف رش كردنا تدش E توادع نالوا



< ۱2۷ em 

 هد ره س مایا هل و اف یلاخ دک یتلایا ردلح هلکملکح هاو ست هراحا اشاب

 ندنیدلوا یلاع یاضر یاغم هسا یسمشایغوا هلا هسناسف ضارغا كناشاب فرش

 ىلع قسا ماقمعاق نالوا ین رصتم یغاحنس همالع یتلایا نوزب رط هلا لزع ناه

 صا هلا تماقا هدلع نالوا ءالو لح هد وراو هردلح كناشاب ماس هح وتلاب هباشاب

 . یدلروس راعشاو صا یسملبا تقد ههظفاع

 مهار ا قبسا جاطاربما یلبلح هرازولا عوفم قرەلوا لع ید اشاپ داه رف ًاقعتم
 اجر یلرگتسعرس قرشو اللا و نور رط ةف سم دف هل را

 بصآ ملستم اتا نیما هداز سیو یک رک مورخرا هرزوا یه هتسم راد
 . یدلدا نسل و

 یخدرلولهسور بولاق لمهم یتحاصم دودح ٌهظفاح هلا راشکمشک وللثم ون هکولاح
 . رد راشملنا البتساو طبض یهعلق بوب وروب هن رزوا شاف ناه هابذاحا تصرف ینوب

 هلکشا تسهاو تک ازن سک یسهلئسم یسهظفاحم كسهعلق موخ وص هنرزوا كنوت
1 

 هرز وا كما تعا هر هظفاحم صا قرەنڵوا لترا تام هم و هب اخ هبح ابد رو هعلق ۲

 ۰ دهان بارها نالسرا هداز كب شک یافیم نانلو ىظفاع ۱

 نالوا درشحم هدم و رضراو هتلایا طب رو طرض ردو هنلوصو هق رط لوا كن | بوئوا

 * هجراخ عباقو ضعب ±

 هس ور تاذلا قرەلوا مرکا راد رس هود زا نارا ازرەم ساع روهشم نالوا

 هدکلر كەىمالسا تلود يا هحنساصتفا تنابد هعماح تهح هاغم وب هدید ودح

 كملاراشم هدازهش قسم هنغب دل وا ندهضو رقم روما E هن رز وا اه نمشد

 هرزوا كعا تاعر هب یه و تفلا مسام هل رلرومام نالو هدد و دح از

 ۰ ردشل ردنوک هلع صاوا هدانناوب

 تلود ندنفرط ولهسور هدانئاوب [رظن هنکیدلنا ر رخ هد رات نارا كقاررلادع /ا
3% 

 هل همس ور کلام ص عا كتارا هدنس رص هارو طا ارش نانلوا فالکت هب همنارت |

ELEY.ی  

 طرض ىە اع كلاغ ض» یک دادغیو مورضرا ید كنولنارا لباقم کا هلا كر

 شتلو حردتم یتقفاوم كن ول«سور هتسمل | /
 بوعادلا ازربم ساىع کو هدهتساآ

 ۰ ردشمل |هلماعمهحیرسا وحق ) شخىمەتف رک انی وهآتشدب ) ع رصم) هماخ فالکت ۲

 یدهع لوو یعوا بوتون هرز وا ب رح هلا ول هيس ور حد یهاش نارا هدناواو

 هنس رافرصتم دزیاب و صراق و ناو هلا یسلاو ردلح و یرکسعرس یاح قرش

 نانل وا دمع ه دن ردن ام ولهسنارف هلا ول هس ور هرزوا یندنا وا ناس كا دلح

E a 10055 



Eo 2 < ۱۸ Fg 
 ۱ سبوس سا سس سس سس سس سس سس

 من ۰ 1 : ۶ ۱
 | هسور ی هدزک دقا ندنن ودا شغل وا كرت ههسنارف هعس رازح هجنمکح هات

 یدعفل وا ملست هب ولهسنارف هم وقص ریازح هاتف رعم ن وانس ینادناموف سام ود
Fx۱ ۳ ف بیگ رم تب 2   

 ری
 1 ست 2 ےک ء 3 ۱ : ۰ 0 8 ۰

 | شم اكار هها رجلاعم یریازحو ندنهیدموس یرلزسنارف اد نواسس کنوح و

 ۱ هرتلبح هرز وا قمراو هطا اب كف ندنلوا ل رح نالعا و دن ولهرتلکن ا هاش ودو

 ۱ ۰ ید شم ردع هب وب ریل هلا جورج ندزاغ و

 ۱ كردا ققحم هر راح ه دن رله اسم یرلتلود هرلکناو همس و ر ES یسەرا

 | رادتا طض ینسا تود هسور ناو هدنسددنام وق تح كن واشس رازلکنا

 جی: ول
 ت ر

 . رایدلوا ردادخا ییرلهنفس راح كنهسور هدف رطهو
EG . O۱  

 | همس زوقط لقب ردس كس كردنا موخ هس رزوا هع ےس رازح ید ندفرط ر

 هطناز هدناعش رخاوا نالوا فداصم هنطساوا كنسح رفا ینا ن رشت یسهدالبم
AT 2 ۰ ۰ااا ءكصندك دشا التساو طض یبراهطا وغ رج و قاتاو انولافک و : وا ۱  

 هدع) و را دلم | رسا یر ملا رگ گود هلا طض ی د ا ا رح دل ردا موخ

 ۰ را دلا هب ه رصاڅ تح یهفروق

 | یتاوح ندا تماقا هدنلغوا ك نولوا ندنسلاها هفروق لصالاق هلتسانم و

 0 ه دلاح ی دل وا شنا هسا هعطق رب ندرخا ود وم یسحلا زیلکنا رحات ھات ون رد اد

 | 2 ا al “ل ۰ ۱ ۳ و ة ۰.
 : وتوم ی راد حاصم هسا رقهلللسح ىع و دال دب ول هسا ر3 روههفرو سه |

 | تلح هتنرافس هساارف هل شر كردا اعداو دع ندرت هسنارف یورداد وشا
 ۱ 5 یک 2 ۳۹ 3 م ا

 ۱ ۸ ل E I 1 1 کک

 | وسوم بودا هلاطم ند هیلعتلود ینایس هیت كنایسجلبا زیلکنا نیگما سبحو
 | یا یا یالوط ندنوب یلاع باب ندنکیراکهدیا رارصاو دنت هدبابوب هسا غروبوم
 ۱ هنلت اسم هل ود قوقح نالوا م واع« رونه هشداعسرد و ید وا جاعزنا راج ودردق

 ۱۳۱ اب كنار ناھ ناودونردناد تاهیدل وب ءوقو رهنحاس یخ راد
 ۲ ِ “ “ ا ۰ ۳

 تنسحلب | هحع و بول ردا هل یلدس كم وفرص هلا اضرا عرو وم هرزوا قلوا

 ورک هنس هاج هنلعتللود هللا تغارف ندنسهاج نیلکنا ون ردناد هلطسوت
۰ 4 

 شورغ رک هب رهش اتقوم هنسودند ندهیاعتلود فرط هلا هسدالمو یا ۶ ِ ۳ a “ھ 3 ۰ ۹ 5
 هب یربم بناح هر هدوهب هد ههاضم تفو هلوو شلدبا صیص شام
 9 ردشملحا ی-وق ف ردم 3

 ا

A 9 ۲ ۰قفلوب هدنسهمطق یا مور یسهیحان هغراپ نالوا ندننافاضم كيدنو لصالا ف | ۱  | 
 | اع هیرعوط ندیرغوط یساروب هدناکشت ثكشروهج هعس رازج هلییسح | كلا دو 2 )یا EE هر ی ۶

 ۱ هردو دنا طض ول۹ ارو ین هعس رازح ۷ا هج ور رح وم نسشع وا قالا هب هس و رخ ۰ , 5 ۶ ۱ ۰ ع 7 ۰ 5 ۱ 1

 ۱ ۱ 1 ا .
 | روصح هفروف هاهح هلوا هارک وب یدسشعا لاخدا رطسع یحد ها

 ی



 ۱ E اد کو ندنک ا Lt یهعراب ای ع ل هرن قحس وا

 رازسنار 2 یهدهغرا 11 تاه ت OEE دّتسا نایر <= تاثحام هحل بخ را

 ۱ هدب ودا طض و او تا | د وخاب میل هباشاب ی 9 یهعراب هل | تع ع هسد دادما هو روق

5 
 ادعا |
 ا

 رارق دا اضر تار ومع راهطا هما هاب تكیاش ی ىلع هس ردا صا و هه ها شاب ىلع

 | یمسر ر رقت هعطق ر هب یلاع باب اقاعتم 1 قلعت هنشدصت كنتلود یتسعطف

 رلزسنارف نالوا هد هرو امایاو شمرویدا هناعا هبولهرثلکبا اشاب ىلع هللا مدق |

 | ندنک کی دلا هی اعا هب ول ا اشا ىلع نکیا لکد زحاع ند هعفادم هر ول هر “لکا

 ۱ هک ولاح . یدشعا ماو هرات اکش مظع ود نشہ وا ےلسآ هلا هز و یسهعلف هروامایا ۱

 ندنس اس رد تالماعم 7 ا رلد وان را نا رف هد هروامایا ۱

 | هبهعلق هدکلرب تون ود هنفر ,ط كرلنا هدندورو كرل !ریلکنا ه ۳ و هل راقلوت ر ۳۳

 | تولوا یبم کو هتشا یسعد شفلوا هناعا ندنف رط ۱ ناشر |

 ۱ اعا كب تیاکش ندنآ هلغلوا ندنراب رارف كناشاب ىلع لصالا ىف هسا رادوانرا و
 ۰ زدشل دا توحج اول هل | مهش مر دک اا یتا دل وا ح 1

 نبات داوم هد یصخ م زیلکنا هلا یدقا دنحو هدنزاغو زد دف | امدقم ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 1 4 ۱ E س ا ۱

E REهامساج ود هلعتل ود هدب وک هل وساتسا كنساع ود زیلکنا ها  | 

 ح یدشلر و رارق هصوصخ ىلا ۴ا هنهبلع ولهسورو یرایما کاش هر دکل رت
 ۱ ب :

 ۱ یس س (E jE ص رحب وشا ن a یسحاا زلکنا عقم هد داعس رد ءس 6

 مت اپ ورق نالب ردن وا هننادنام وو یسام ود رد ؟ دما تی ی ه دن راهم مسوم

 ج ص 3 ك 5 ده
 ۱ تع نع هز ۰ ۵ هم رو دوتا هل س امن ود هاعتل ود تارش ام و نیافس یکتا ماطر

 " كنهسنارف هيا هدانا لوا . یدیشلدیا راعشا یرامتک هنرزوا مرقو یراقا
 ۱ زیلکنا ندنک ودا هدف وا مادقا هر هس رح تاک را لب ه تم یقیص هدنناعل نولوط |

 ۱ كيدو ی رادقمرب نده رح نفس قهدنیعم و یدرویم هل ر 1 ندرلوصوا ییاربما |

 ۱ مرام سوا نالوا زادنا رک هد هتسا ر تقولوا جد ی رادقم رو هس راغ وب ۱

 0 و کد و رق هلتهج و ۰ یدشعا لاسراو زارفا هلتمس یلوا ینثاطر و هن رزوا ۱

 دن اقحا یسەهر زج هفروتم هاسام ود هدلوا ن رشت لالخ ۰ یدشمام هردن وک |

 ندنسام ود یشانند هح و رشم باسا هد وتکم ی دلوا شمزاب 5 نکا

 هرک و واراد 2ا یال وط ند کی ا لای راو زارفا یک نوک تا
ELSEقیاس ورق  e 

  هسزراغو زک دقا یر لک لکب زیلکن | هدلاح ی دلوا قحهنلوا قوس اه ود ه کد هرق ۱

 ۳ یرادصا یلاع نامرف هعطقرب ا یتسفل وا هلماعم هناتسود هدنرلقح هدن راکداک



 oS E ید نو و هدانا و و نامرد 8

 ا کاتو ندنناملنولوط هل ره رب سان ودر ترابع ندنتقرف

 لمس یگ نع هن زاغ وب هعلو قانح هلسسح قلوا قفتم هاب | ولهسور هد هسا | لکد م ولعم

 هبلاعباب ییوتکموب كلاربما یسحلما زیلکنایدیش | نایب ینفجهلوا بسانمیسغلوب |

 نولوط هدع و شملطا راسفتسا ینغیدلواه یدام كنهباعتل ود هدنابوب هلا مدش |

 و اعود زیلکنا كسا ود رسارف روک دم نالوا شمقبح ندنس هناسرت |

 امدقم یدنفا دحو Sl ردشمل وس یحد یغیدلوا شلدنا مزهنمو بولغم

 هزک ده رق هدکلر هلسامت ود هناعت ود هدن ولک هلو ناتساكنساغت ود زيلکلا نکیاهد زاغوب

 هدنروشم سلاح هدندورو هتداعسردو شمشل وس هاصخ ص زیلکنا ینسلردنوک
 شماعا بیس یا یراضع ندهملعتلود یالکو هدهسا شملنا و یو ید

 هدنروشم نمجنا قرهلوا ددرت و ثح یاحیسملن وقها رجا عقوم یو ندنراقدل وا

 زیلکتا ا اع ود هبسور هدنرفس کیا ناسکس امدقم) راضم هدقدنلوا نامزد

 ه ولهسور مدقم ندزعا قارحا یتساع ود هبلعتلود هدننام همشح دیولک ی رایک |

 ا دراو زع E ERIS شنا

 هب ولهسور یرانا بوک هدقدنلوا اما یتیدملوا یوزل ندهملعتلود فرط بودا

 لاصا هواه یاعود كردا زیهحم و الما هل احالم زیلکنا هدننروص قلوا شعاص ۱

 روص ندزاغوب هلا افتود كردنا داحا هللا ولهتسور هددهعلابرقو رایدتا راسخ |

 ثكعا ضرعت هی ولهبسور ید هرک وب رابدتک بولک ردق هنهاکشس لوبناتسا كردن |

 هبهسوسوو مه و ود( نو واهعدخر هدلوب وا یرامتسیا کمک هزکد هرقهلبس هناهب

 درحم یسشلو هدنهباع هبسور كنول هرتلکنا) ید یراضم رادلوا بهاذ

 هلا نویسان كنول هسور ینم هنخیدلوا یشان ندنداحا هلا نولان كن ردناسکلع |

 |رظن هب هددع براتولمتم یسمرولوا تسود هلا هرتلکن اهم هد ولیزوب یس هرا |

 هبلع ء تب راب دید ( رراکد زب اح قعادلا هنئالاماعم هاو وردا لود هدرصع و

 موزل نالبروک امدقم) ب 0 زا ترابح هتنلروتک هل وناتسا كتساعود لكنا |
 قل وااتش مسوم یدمشوشمک یقو هدهسیا شعانایرج ءرک اذم رب هلبوا هتیرزوا |

 ه هظفاحش سصاوشلر و باوج هنسحلب | زیلکنا ود (شمالاق یعوزل هایسح

 ۰ ردشلزای همان صا هاشاب شورد دم یطفاحم یزاغوب زکدقآ هرزوا قفلوا اتعا

 یلود هرتلکبا یدمتعمو قوئوم هدایز كا هدنما ایوروا لود ككتهباعتلود لصاحملا |

 هدنهابع ولهسور هللا بلج هلوساتسا كنساغ ود نیلکنا یدنفا دبحو هلتهج یت دلوا

 ( یلامعا

 یا یم داوو بو كنلاعنامرف رب هل واهدنلا ین د هلتهج : دنلو هرزوا ةمالا وق ثودهنسهقرآ ندنفیدلوا



e ۱۵۱ 2 

 ها ادای یهضقنم ٌهعقو ییا تطاس ناکرا رثک | هدلاح یتیدلوا شملنا بیوصت ینلامعا

 ۱ . رلیدلیا تفلاخم اکا كرا شحوت

 | هسنارف هلبا هسور بویمک قوج یس هرا هلهج و ینجهللوا ناب هدرز هکر دسرغ
 قلوا دحتم هلا هور یتلود هرتاکنا كلردنا روهظ همصاخم هدنس هرآ یراتلود

 رداد انتو بوصت یرانآر تنش كحلک مال
 كردا زواج یهنوط هد صا لوا یسودرا هسور هرزوا یییدنلوا ناس هدالاب

 هدانا یندلوا هتیدناو شالت غو د كنهلستود هلمزو ناشأ ور 9
 كن وات وراق هزل ءرتلکنا امدقم رو وم رونال ود یتا دن و

 یتسلوا لخاد یخد كنهلعتلود هنقاشآ هز ةرصاحم ینیدلّوا شل تادحا
 هبلعتل ود نک دنا لک و لو 9 و یسحلا زیلکنا خب هدنداعش ۲ ۱

 هلناس ییدلبا وزرا ینس هوست ثانس هعزانم نالوا ها وهسور هد ا لوا

 هناا هدعب یرافیلکت روک ذم كردیا لوق ینطسوت زکلای هدیابوب كن ولهسنارف
 هدراهب مسوم كح هلک هسا زالوا لباقهطاصم هللا ولهسورو هدکمردشک اود رولقا

 . یدا هدکملا ثرشت هناکرا.دنلوس هرزوا كنا ماود هب رح هللا تدش لاک

 هس ور یرافدلوا هبلع لا هدنسلاب هن وط هلهح ول وا كرلولهسور هسا | نوسان

 (۱۸۰۹) كردا ذاا هلسو هننالعا كنقافتا نالوا هللا یردناسکلع یروطاربعا

| 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 دارا هدنسلحم تام نانوعبم ینوک نج وا كنسح رفا لوا نوناک یس هدا هنس |

 هن رهن هواص یدودح كل ود یب ۳ ناتسناورخ ) هدنس هبمسر تب اطخ کیدا ۱

 هدزکدقاو هدقرش ندمغیدلوا دودح مه هلبتلود لوبناتسا هيلع ءانب یدلبا لاصبا
 ندنذوف چ كنولهرتلکنا یتس هق رک | تلودوب مکجهلس هدیاتراظن هزمعفانم نالوا

 تعبت هنراراطخا زیمآ تناخ كرازلکنا رک | قوب مردا هبا یتسودنک هسرراتوق |
 ۰ ردندداوم نولک ندا تا هس را

 یتغاحنسرب كنابحیلاغو ییادنالف هنکلام كنبروطارپعا هیسور نالوامقفتم تسود

 سراپو شعد ( زان وقوط هعدسح م ینایقرت كتلودوب مدابا قاطاینادغبو قالفاو

 هنرزوا كنو بوردنوک ه یلاع باب یتروصر كقطنوب ىدنفا بح یسحلبا |
 دنح ردشعا بلط هددج تاملعت راد هنکح هلک مزال كما ا لصن هدسراب ۱

 تار رغ نالوا زا ندن باغ کور ادهنق ینطم هتسلم رک تا
 یسولسنوقزسنارفکهدشرکبهج رک او ردشگهزات تابح هبیدنفابحملوصولاب هسراپ |

 هس ا رف ندنکو دا شملا ضسع لاح عوقو توراقح رانا هسراب هدهب راح بقع

 تفلا ثن ول ا هلا ولههسور هداشناوت هدسا شلوا فقاو هتفگ هوا یلود 0



 ا

4 Nor F- 
 هس وره دن رل هت ښغ سراب قرهلبتوط موتکم لاح تقیقح ندنغی دلوا لاکر یک مات

 بح اسر هاهجووب یدبا هدقفلوا نالعاو ج رد هدام سکع هللا لش ندنرلهتزغ

 یرایضسب ندنرارومام زسنارف قجیلوا عياش ینیدنلوا تیفک ربشبت هب یدنقا
 قوب زعامولعم هننالبصفت نکل لدتشیا یت رفظم كمرك | راد رس كر هاک ه هناخت رافس

 تتارب رحت نالوا رکذ كرهد رد راکرد ینجهلوا نون زم روطاربعا ندنوب

 ۰ ردش 1 1 بوسسا ین دن  هلهح و هصالاخ

 لئات قواج راج كنولهسور ف هنلاح فعض نالوا راکرد كن ه.اعتل ود تقولوا

 كنولەىسور هدایز نادکس نواالا دو هدنهاکشب هرتساس نکا ام ی والما

 هدنسهق عاصكنه وط و بولغماہاک یسودرا هسورو یت دلاف بوش ود هده راع تاما

 هروبعهفرط هتوا بوغارب رکسع زارب هبهمکحتسم عاق و عالق ضعب نانلو هدنرالا

 قام لا هنکلام هیسور ینتکلم كنویلبانو شلوا یعولعم كنه یتیدلوا روح
 كن روطاریعاهسور هلسملوا ندناسق نادحاوشح یناشواط ا ط یعدمدتا

 رد اکا ح۹ EES را ر یالوط ندب و

 هس ور ه ۳ تولوا یتاسو ماود هد رکفرت ر و یافو o کی ۱

 تدور لدم هددهعلا تیرو ید تصلاعو یسود و يدلبا ر ارا هنر وطاریعا

 تن ویا ات هرزوا ی دنل وا ناس هدالا هک هل وش وا تم وصح جسم تاتو

 ۱ ندنف رط عرش نادکلغ یروطارعا هس ور هد ربخ | رقس نالو عوقو هلا ایرتس وا

 یردناسکلع قرهل والعنم هانهح دم DE ر 7  كتن واعم نالوا دوعوم |

 ید یردناکلع قىم هنغل دن ار واط قوص كب هلن راحو تالا ماعم نالوا هلا

 ۱۱ ۱ اون تردا نامرد یراناهق ةاط ر هجینسهرادا كلود

 زاکرذ هدرمح نوا ها رالاح و بولو ها روح e 8 هلهح و قحە وق وط ۱

 تن وہاب ات هنط ص كنتکلم هدلاح یت دلوا سس هنس دن و صقانت كت ولم نالوا

 بوحح یال وط ندنا نور ات شش رونه كتم ودام یدرو املق و اللوق ۱

 ۰ یدا لکد یا

 هن هف ود اواشراو 4حنس اصتفا ها اصم کیدل ۱ دوع لا ولارتشوا كد ویلب ان هک ولا

 ا ناتسه رغ تیک یھ یسوالع كرار .یواع ینوعن نولم ییا
 یتحو شمل وا سس ه هش دناو شالتهداعلاقوف هح هس ور یس باص تمالع هز دب د ۱

 كتتموکح ناتسسهل دعب اف ندفرط نولیان یتیم هنماراو حاملا كنب ردنانکلع |

 ناتسهلو ولهلو هنمالد وس هدانز ندنرضاح لاح ثكنغلهق ود ایواش راوو هنماغلواابحا |
 ا

4 
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 ۵ وا ی ارا اضما هلواقمرب رتاد هنسمافلوا رک د هدههمسر قاروا كس رامسا

 1 یهدعروسرت ٍ

 کا یا یک ای یاس اس هاو A2 ی یی یی ی ۲
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 تو  O ۱ ۳چ

 |  EEN ernات

 ۱ 10 1 ور ۱ |
 ۰ یدا شم رب و تا وذام هروقنل وقود ونس وم یسحیلا هس ا رف یه دغ روش

 هس رروا یسهحاصم هاب و هک هللاوش یدل وف هب ادم یسهلئسم یگوز هب وابا ك

 به یا وزراو لما و یدل وا لصاو ها وصف هحرد یمظعت و نر یه تن وساب ان

 | ثوروم هنادناخ كن ود هدننافو ندنشدلوا یدالوا قحا یدرد و لصاح ۱

 اطخ ر رام هماظن ایوک هدنحاکن دقعامدقم هلع ءان یدنا یسهظحالم یسالوا

 ر ر هد ودا قىلطت ینفژوژ هر وطار هلسهناه ٠ شلو عوقو

 تح عوضوم هام و ورم دتلاصم هاب وو یدش هد هر كعا جور هلا

 شملیا قیلطت یە روطاریعا نویلپات هدنسیدب نوا كلوا وناکو شمالشاب هغملوا

 هر ه را هرز وا تام هر تاعا چور یس ہر شمش ثانی ردنابیکلع ه دعا یدا

 لاک یردناسسلع و دا فیلک» هب یر الغ یتفگ و روم ووودو یدشرگآ

 تلهمزار نوجا لس اکر كنسبلاو ابر ا یشها لوف لا
 ا فن همان هل و کر اش نالوا راد E د رج یضسع ندو تویاسا ۱

 همان هل وام روک دم هدهزا وب یح یدا كجا رخ ات ىنسەدام 9 ردق هنه دصت و |

 | اهدزار اراظتنا هنشدصت ندنفرط نویلان نکشفلوا اضما ندنفرط هدغروبسرتپ
 .یدشمر وش ود هریخات یجوزب صا هلا لعلو کز

 لها ت ود دلا ین دل وا را رقف یالوط ندنرخات ثشاو هبسل | نویلات ۱

 هب رهص تبارق هلکنا یسیرنکا كننارادمکح اپوروا قحیلوا عياش کج هدا
 ندنک دابا تعرو شهاوخ ض سع ید یتلود ایریس وا قرهلوا راکس وه هلاصحتسا

 ند رلتل ود ابرتس وا و هس و ر كن ویلا هلاح الا یدل هر لک و ساح ینهداموب نويل

 ۱ یم همس و عرویس رب هدانا وب یدل وب عوقو | را یفالتخا الکو لا نا هدا وب توقح |

 یدنشالکا ییدنل وا راظتنا هنتساضما كنهمان هل واقم نال وا راد هناتسهلو یرلک

 ق ره وا ۳ ال وط لد او فا :وتسا ول هلنهح ی دل وا ب رشم رد نوا ۱ و

۱ 

Raوا  

۱ 

 ۱ قلداو ینسلری و باوج هدیاوب هیولهسور ناهو یداوا لوم یوگا
 ایتسواو یدتا سایر هلن ید فانکح ها یی سیار

 ۱ قروه ر دشال را رفهلبساضر كنف رطیجاک: دقعەن ول ان رب ولیرامیزف كر وطاریک ۱

 . یدتک وایو هلاکولا ندنف رط نویلات هنر لاشرام ۱

 ۱ (۱۲۲۵ هنس عیاقو ) ۱
 ۱ لس ن نالوا فداصم هنائاوا كنم رح 7 ص سا نیم کو نإ كس ونشا |



< ۱۵4 = 

 هدهنایو ینوک یجنرب نوا كنس رفا ترام یسهدالیم ٌهنس نوا زو زکَس

 ٠ یدنلوا دف یت اند كاوا هلا زوآ یر و
 تلساوم هسراب هدنسادتنا كاننحرفا ناتس هلا تک رح ندهایو ناه رو یزامو
 . یدنلق ارحا هللا راکلنش مظع اف صا هدک دشا

 یرانلوا فلاخم هنس ودنک هداینالاو هیلغ هتلود ایرتسوا نویمان هده راح كوص

 هاکما مسقت هدنرانب هلا یراقفتم یدنک کلام ینیدلا ندنرانشدو دیدهت
 ۱ هلکعا ورفرس هنسودنک ایوروا كولم رنک او یدرب و توق اهد همر هنتلود
 . یدراو ههم تاهن یتمظع كنتنطاسو توطس

 ح ا جوزت هللا سس رر ندنسهلساس E یسا كا كنابوروا هد هرصوب

 كننارادفرط لارقو یدلوب راتعاو ناش هدنش ناکدازاصاو نارادمکح هاسهسالم

 . یدلوا هحوتمو لئام هتک کا

 دانا كکیرتم یسحلبا ارتسوا نالوا مقم هدس رابو هلسسح ه رهص تبارقوو

 یتروص تصلاحم یسهلماعم هلبتلود ایرتسوا كنولان هلیساضتقا هقتلوب كلم ییدابا

 ۱ . یدیا هدقمشالبلتاط هنوک ندنوک كردبا سک

 هدهسسا شلاق هتسراو ندنذوف رات كنویل ات هدنسههاس رازک د یتلود هرتلکنا

 . یدبا هدقفلوا هظحالموید رک هلاك رکن اهجوب یخد یسهش كنا نوکر تیاه
 لیکشت یک ینیدارغوا هتک الفرب یدیا مق هلیناذ كنویلپا تردقو توقوب هکویلاح
 هقیمع راکفا هیلع ءانس یدا یعسط ما یلاوز كتموکح ته لوس ینیدلوا شما

 ۱ . رایدنا هرزوا هاتشا هدنساه و ماود كنتلود نوبلپان یناخا

 0 هدن راکفا قمر دلاق یرارادمکح یا كنابوروا هلا هاتو عقاولای ا

 نارادمکح راسو ایسورپ كرکو ایرتسوا ك رک هدهسیا شمرتسوک لیلدر هنغیدغلوب

 بوبمهراقیچ ندن را رطاخ کلام هج وب یراقدلوا شمراقبچندلا اروبحو ابولغم اینا
 كن وب رتسواو رايد ا تصرف دصرتم اعاد نوجا تاعباض كرادن و تافام ءییالت

 ۰ یدمهل وا رردسماتلا هلا هه رهص تبارق یرلهراپ

 كنولب ان ینهماندهع نانلوا فللکت هدنقح ناتسهل ندفرط ولهسور الا هجور و

 ا یشاماعم نالا نار هدنصوصخ لهاتو یسامهلاضما
 هدننب یرلتلود هسنارفو هبسور هلتهجوب ۰ یدیشلوابجوم ینلاعفنا كن ردناسکع
 تاحاضیاهرکیدکی كرهلزیک هدايز كب ینوب نیفرط هجرکا بولوا اد تدورب

 . یدا هدقع را هو ندنوک یراهیلق تموصخ هد رلهسا هدکمرب و تاتو

 هلقحاب كنابب یک ییدتنا قاحلا ههسنارف ی راقلهقود سناز هلو همراپ نوسان

 ( یکلاع و



 ا

 كب یسلاها ایلنا هلک قالا هنکلام هسنارف یخد یغل هقود هناقسوطو ینکلام
 . یدلاغوح یرانمشد كولا یخد هلتهج وو یدلوا رثأتم هدایز

 نالوا دقتعم هنیه ذم كيلوت اق ییالوط ندنس هاّسم قلاب نایلوا ر ذب لصف زونهو
 ۰ رایدنا یناح معخ كن ول ات به ران امس رخ

 ه رکصن دکدتا لش هنس هدب هن وواس یاب هلهح و کا ناس هدالاب نوشان کنوح

 یهناحور ءلتسم وشا هدعل یدقارب هنتسوا یزو ییهسهدم هلم ردق هتسرب

 نیزسقلوا یس هلخادمو یار كنابا الثم یدشقلاق کا لصفو لح هبدوخ یأر

 ماطر نالوا ند هبناحور داوم فرصو یدلبا نییملو بص راسوقسپ قاطرب
 همورو یدسا لصف هلتقفاوم كرابهار چاقر نالوا یراکفا مه زکلای یرل هلم

 رب ییبدنلوب كنروط اربعا هسنارف هرزوا قمل وا یتخا یحنکیا كن هسنارف یرهش

 نسب یک كيلا تا دمور هکو مدسراب ماکت شب یا وا تسق ل
 | لا نوان یقاطرب كنار هسنارف هدا یدر و رارقدوخم دوخ ا

 هلسنارادف رط لارقو راشفل و هرزوا صالخاوقدص هاا ی راس هدرا هسیا راکفا مه

 هننوق هسا نوش ان یدا راشع ال رضاح هغل راک ادف ولرد یه هدابو كر دا قاقنا

 بومم هوش ود یغج هم هل وا ه وسهل اروزوریج كن هسهدم لئاسم ندنخ دل وا ر ورغم

 . یدىا هدکمر و راحالس ناکسک هنس رالا كن رانمشد ودنک ها رارصا هدوهس هدابو

 هدننب رازسنارف هللا رایلکناو هدکملنا تالکشم بسک یدک هسیا یس هلئسم ایناسا
 . یدبا هدکعا ماود هلا تدش هداعلا قوف هب راح

 هغم ردنل و رلودرا ميسج هدف رطیه نودا نوحا قلا ینک وا كن هح و رشم تالکشم

 هدنتلا لوب او كوس رب هسناررف هلام كلرک و هحسوفن رک ند لوا روح
 . یدا راشمالشاب کا ترف بوناصوا ندرالاحو یخدرازسنارف هلتهج ینیدنل وب

 كن الکشم هنو یش دلوا شماغوا هلسس یمط و ص رح ودنک ای ید نوا

 هتقولوا : هکهلیوش یدلبا راکفا لیدعت هبنم ضعب و یدالکا یغج هبم هلا ینک وا
 هدنساداو كل زرا وخ و كل رکجو تعاتق هننردقو تود ینیدلوا شعازق ردق

 نال وا دتم ورن درلهنس هجوم هللا تعارف ندنکلسم كارکناهج نالوا یذختم

 هلاع راد هی دلوا هدننن قعوط ناوب حالصو حلص قتراو كمرب و تیاهن هبه راح

 یدالشاب کمری و تاملعت هدلوب وب هنسارفس نالوا قم هدندزن هینجا لودو تان ات

 چیه هنکح هدا ما ود و ارظن هسراوشمو جانم نالوا مولعم هد هسا

 ۰ یدروم هلنناتا ندق رطرب

 یرازیلکناو هنس هوست هلهج و یهاود كنس هلسم ابناسا لواب لوا نویلپا کی دلاق



| 

 ۶ شنا SEs هاعم ه رانا هاس ودر را زیلکی | ر ید | ۱

 ۱ هر وهظ اش ندا یدمس یدا 0 ود ِث قر هل وا مرز روم هد داامناف كب ۱

 ۱ ۰ ۸ هدبآ نایب یتاعوقو اناا نالک

 ۱ هد هس | راب دل وا رفظم و تلاع LS لوت اتسا و زیلکسا هدنس هب ز )ع هروالاط

 ر ` جەل هدا اطا كنس هلح هاوان 3 رللوسا ۷ ۱

 هکولاح ىدا جاتح هنس ارجا هلم ام كنلوصا ترا هرس اج نوجا قمروناي هحاص
 ۰ یدا یرلاروب کت چوك كا شش ا

 | كل ادف نوحا هظفام یت رات رح بونالقایا هحتلم یسلاها یک روو ایناسا ارز

 یلارنج زیلکتا م ا یل ۳ و ریس روهشم و یدا هدقمالابح تو هدر لو |

 ۱ اف منت هر ا2 هروال ا هاهح و ا ناس N ۵ رم یل اف و 4 هد ۳ مت 9 |

 ۱ ا دک راد هرخد هاتف و توش وا, مظتنم یر ل a رادا صا كارلا وعنایسا

 سس

 | رهن زا هدکلر هللا رالوماتساو رابدک زاو ندهزواجت تک رح یخد رل زلنا

 سلدا رالواسساو ر هاب دا 9( اا رک یخ رخهط A ره هب اد داوو هلا كرت لح اوس

 ید را زماکنا یا ؟ ی رلکدلکح اس ا كا رلعاب ^ ازوم | رس عقاو هدنع ا |

۱ A 2 2 EA a ۱ 
 رل دن وڪ جو هدنفا رطا ی ه داد هور ادا ۱

 راعقوم مکحتسم و عینم كر هنکح ندنس هبراحم نادم قترا ییسالوروترا لارنحو | ر

 ر هف رف ا درک هدنز رظ ی راکول ی وا یعل نا را ۳ 4ح هقا ر طا هدب ون وط |

 ی را هرادا صا هد ون ازاق توو هلهح و و و لاغشا راز لاا رو ندو ها ببر

 3 هرالوماسا ءرزوا كم ا لاخدا هط اضن او ماظتنا ت ك راودراو |

1 

 ۳ ی ساح ر را نوحا یب «رادا ادب ناو ۱

 | بویلوا هدنتلا طاضنا الصا رللوبناساو ۰ یدبا راشعای یملحم زك م كوس ر
 هم و تم

 ۱ اقف وت 4 71 تنلارف 9 یراضع قر هل وا معقم ۵ رل هفرق دكوم هلا رلاعدا یهاو ۱

 هدکعا ط ینعامجا نسل اف یتد یر را عا و مدیا وز رر 1 تکل هرادا

 تھ قار ند هرادا صا یسح نه هات هوا راشک اکو ۰ راب دنا

 ی
 هن وساهم وق رب تار نداععایتلا و هرادا اقوم تور وارا رو هنعامحا ثانساحم ۱

 ۰ یدشعا هلاوح

 راشمشلر هدنسلاوح د ردام کف لندن وعروت هر والاط هسلا یر هف رو زسلا رف

 یس هعاق و هدب نور ژو الاشسا "اللماک ینغاحنس اس ولاقف قیر هلو توف هانهح و

 . یدبا راشعا لاخدا هتعاطا تحت ی نوغاراو رخست و طض هرصامادم

 ( باز



 نسب سم ی سس تحت سس سوسیس واست

 ا

 | توبه ر و ۳ مار 1 ٥ رل ز رسسلار ۳ را 4ج نا راقح ندنف رط رللومناسا قحا

 بود 2 1 هوس یرا رسنارف نسو هد س رالاو هدکمر و نایز و راسخ مظع |

 تاماعت یرلقدلا ندن ويلان ید یرللارنح زمسنارف ۰ رلیدنا هدکمردلوا ناما الب

 هداسا سا تقولوا هلع E یدر ا ر تةمش و ر الاصا ه دنقح رالوساسا هرزوا

 یادی دار و تایدعت و ماطم ناشوا فب رعت لب اقو تالاماعم هناشحو |

 تالش هما ون هدفا اعا هک کا فزوز نالو) لماح یاونع یا

 هدنام وډ هد هسا فلاح هس رالارنح و هن ردار هديا و توعا زب وح ساو

 واتدش هوا كنس رالارنج زسنارفو ۰ یدزامهای یشرب ندنیدلوا هدنسودنک

 یالوط ند هنالاظ تالماعموت کاب توم هلوا رادم هننکست كلاللستخا یالماعم
 هن وک ندن وک یرلهتح و هدقلوا هدایز یرلت وادعو ضغب هدنقح رازسنا فكر الومناسا

 هنتار خم كنسودراهسنارف بوبانقیک موقندفرط ره : هکهیوش . یداهدقلاغوج

 7 داع یرلزسنارف بویقار تبنما هدفرط ر چیه هقسشب ندقدلوا عنام |
 زماس یر اقج های ه وشر و حب رفو ۰ یدرردا راج ود |

 ههش ات هل وا رفظم هدنف رط تقو ۳۳ رل هسا ماود هدلوصا ون نالو ناسا

 ندرفن كس شقلا قر هلوا فلا هنتحصن و 0 ثك.سلارنح زیلکنا ۱

 هژرا بنا رف هرزوا كما صالختسا ید ردام بودا لک دا
 ۱ . رلیدش ود هتسادوس كما یس ه راح نادیم ۱

 | هدلون وب هلا رلزسنارف هدا ن رشت یم هدالم هس (۱۸۰۵) هکوسلاح |
  تاوداو تامهم هاب قر هلوا بولقم انک رللویناسا هدنس هراح هناقوا نالوعوقو |
 درو توت e نوش نوسو ۰ راشعا كر هد ه راع نادم رله رک |

 ۱ هس دما تس رفظم یرانا رارکت و راشمر و تراسح نده هرازسنارق ا

 ۱ : یدباا زا و

 | یس هی رج ةنس (۱۲۲۵) وبشا فژوژ نالوا یردارب كنویلا و یلارق ایناہسا
 رسنا رف رب یفللاب هدشئاوا یسهدالنم هنس (۱۸۱۰) نالوا فداصم هنمرج

 | كس رهسش سد داق . یدلیا طض یس هداب لب وس كردنا e هلسودرا

 . یدالشاب هنس ه رصاحم

 | كمر و تدش هدنراه 1 تكنهتسوب هه راح هرو هنر كويلات قا

 | بن الات هور وا كمر وک ها ساغ تعلق یس کلات وا
 1 واک هع وفو تاسش یلشا نزاپ و ندنعب دلوا شمردن وکار

 | كنانسام یسودرا زسنارف هدنرلادتبا یجنرفا لولبا نالوا فداصم هجر لئاوا
 ۱ ی را هفرف ن د نالک, هتک 3 یدال اشاب ۹1 ورایآ قو وا نیاز یس هدناموف ۱

 سس ۰۰« ۱
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 زیاکنا و دره ہما یس هدلب ارماوقو یدرم هنکلاح زیکترو كار هک بو هنکح

 . یدّتسا فداصت هنسودرا

 تامدخ هک ىدا E راس رک ذلا فلاس ینادناموف ك س ود را زیلکنا

 نرتکنلو در ول هلو نر اود زیاکنا هوا لوا E هس هلوىقم

 ندنک ودا شعوط راعقوم مک هداروا لارنج رهام وب ..یدشملرب و یناونع

 تونم هلوا با رفظ هد هسا رایدتشا موج هلا تدش رده ره رلزسنارف هن رزوا

 رابدلکح ورک

 كم دما ثبشت کمسکی س هقرا كلرازبلک:ا بولوب لوب رب ندنجما غاط اننسام ًارخۇم
 اربما وق عزام الب رازسنارف هلغلوا روح هعقوم لیدم لاحرد نوتکنلو در ول

 . نا دلوا لخاد هنس هدم

 نالوا یتاب كلاقترو كر هلکج ورک هلا تعرس نوتکنلو درول هنیرزوا كلوب
 تاغ یت دلوا شمهلرضاح هدلح مان ( ساردو سروط ) برق هتسهدلب نوازل

 یرازیلکنا بولوا ربخ ی ندنا رازسنارف یدنفیص بورک هناماکحتسا لمکمو مسج

 | ظوفح هدنحا ماکحتسا نیم هوا كرلزیلکتا هدنرالوصو هاروا كردنا سقعت

 . رایدرشاش یتراقجهایهنو رابدروط بولاق هدنربح كحمروک ییراقدلوا

 زودنوک هجک رلنوب هدهسیا شما قوس راودرا مسج هبایناسا نویلان ردق هن وب
 | هلبرلهتح لویناسا ینعب هلبراهقرف یوا زسباسح زسدح و هدقمشاغوا
 ید یسودرا انسام هلتهحو یدشلوا فا یسلبخ ندنرلقدنلو هد کر

 یسهدناموق كلارنج رب ولتراهم و هدنسهقرا ماکحتسا نم هلب وا بونلو فعض

 ۰ یدبا لکد هدلاح كحمامهراو هن رزوا كنودرا ولتعاجش ر ناو هدنلا

 رارق هقییضت هلا هرصاح یرلزیلکنا بوبغا زوجت یملکح ورک انسام اذهعم

 ۳۶۱ با ندباضرمت كنلاهاو ندنموش ةرازلکتا یتسودنک و. یدر و

 لارنج ندهبهرکسسع یایما یهدنتعم و ۰ یدنوط یقوم مان نزاتناس هرزوا

 e كملک هداروا كلدهب هجینلک باوج ندنوشان و یدردنوک ههسنار و یهووف

 ۰ یدر و رارق

 ۱ فو ردامو روس ید سکا انسام رکو نولو درول رک.

 نده زواج تاکرح ندن رلکدام یلعا كم ینرادتقا هجرد كنسرب رب رار هلغل وا رهام

 . یدرلردبا ماتها هنهظفحت ریادت لقلوشراق هللا بانتجا

 تال رک اماو هربخذ هدر رب و كعا بارخ توفا یک وتو درول هدهرص و

 لاحرد یاملعت وب رازیکتر و o REESE و هرزوا یماقار هراس

 ۱ ) ارجا ۱(



f ۵ ge 

 ۰ یدا راکرد ینحهلوا نا EES رىنارف رایدسلوا شعا ارحا 1

 رایدشلرب هداروا رازسنارف هلتهج یراقدلوا یضار اکوب یرارومأم رک و نکل ۱
 هطاحا و رصح یرطیه رازسنارف ۳ هد هلا ۳ هرازیلکنا یلوب زکد و

 یرادت .هرخذ)هدنهاک ودرا یکتا 1و دن ره نعرل و ی
 . یدا هدکملکح تبوعص نوا

 نوکه قرهلوا سوبام ندنسهظفاع كنتکلم لاقترو ید افا
EEكتسالکو زیلکنا تشک و و یدرلرو هلوا رظتنم هند وع راج كنسودرا  

 دوفنسک هنوک ندنوک یهورک نفاخ هدوتنمالراب قرهنلوا ل هنکل یسشقفوم

 سن رب هکویلاح ۰ رایدلیا فللکت یتسفلوا نیعت هنغلماقمعاق لارق كلاغود سنرپ

 كبرح قرلوا یشاط كتب یفوتم هسا الکو بولوا لئام هحالصو حلص لاغود

 اب تم لو و یور هقلک7 وب ندن رافدنل و ۳ یاود هلا تدش لک

 سنرب هلا طارش ضعب راچان ینبم هنکیدتبا نعت ینجهبمهلوب حالف كلارق هدهسیا

 . رایدلیا لوق ینغلماقمُعاق كلاغود |

 تراسح هلدم ینسهقمنل وب كتلود هر ندر و هتموکح تسار لافود سن رب

 یدامو موش هرزوا كنالکو هدوتنمالراب تقوره هسا یهو رک نتفلاخم بویمهدنا

 بلط ادیدش یتسلدک هنلوب حلص هنا تع ندناراسخ نالیروک یونعمو

 ندتموادم هه راع قت را هلتهح یراقدلوا ردا فوخ ندلاح و یخ دالکو ۰ یدرلردا

 یتسملیا تدوع هبهرتلکنا هللا كرت یاناساو لاقترون كنوکنیلو درول كرهکزاو
 ۱ . راتبا راش هن

 هده راح هلبناس ینیدلوا مکحتسمو عینم كنعقوم ًاباوج اکوب هسیا نوتکنلو درول
 كنسهب رح ریادن ید ندفرط رو روشلاح هعاقا ییالکو نوجا قفل وا ماود

 : یدو را غوا ها
 ررر اھل لوس بوکع جز یک تاو و لاک لک

 ۰ یدلیا ضرع هودا ینلاوحا كنابناساو لاقتروب هللا لوصو هسراپ هللا چوک
 نادنح ههلئسم و قترا ندشدلوا شعاصوا شمقس ندنرلهل اغ ناسا نویلان

 كشن [رظن هتامولعم ییدر و كنهووف لارنح طقف ۰ یدیشلوا ریو تا

 كنسودنک نکل ۰ یدشود هننراکفا كما دادما هنانسام ناه هللا كرد یتتیمها

 یشدشلاح هنسارحا هلا تدسش هرزوا قلوا ندنراتآ یلزسنعاق و یحرح

 هادم ندک یتلع نونج ییدلواالتم كنلارق هرتلکنا هدانا لوا رابدا هدکعا

 نالوا دهعلو یهورک نفلاخو . رابداغوا هنالکشم اهد تاقر الکو هاغمقىح



 ِ 2 ۰ قم

 | هدقعالرضاح ییاسا هراخ 0 و هنهلع ودنک هدلابش تا تورا ا
 ۱ كم ردنوکهلایناسا ارا باح هات یا
 ۱ . یدا لکد لب اف ۱

 ی هدایناسا یکج هيم هردنوک ودرارب اددح هباسناسا هدلاحوش نویلات هيلع انس |

 ٩0۱ لامعتسا نیح یهرکنع ةوق یهدنراتعم یار هللا ناس هترانادناموق رسا زق |

 ا نیک درک تاماتاوسعو یت راودک نوای هروک شنا |
 ۰ یدلبا لاسراهلدب هووفلارنجب وزایتاملعت هعطقرب حو رشم و لصفم ااطخ هبانسام

 شمام هلا ربخر چیه ند هسنارف ورب ls تنه ووف لارنح هسا سام ۱

 دیا شفلوب هدکنکج تالکسشم مظع هدنکر ادت ربخذ نوا هرادا ینسودراو |
 ادغآ یفارطاو شلاق تایلعتالو دادما الب بوم هلا رخ ندتلود ورندا ش |

 ۱ ررکد جاتح هتد رعت E م عقومل اصن كنادناموفر نالوا ں شعا هطاحا ۱

 ا الکشم نالک هروهظ ناب نآ لبا تاش هداعلاقوف اتسام نکیا هلو لاح |

 ۱ رک او و e E BA EY مت یدا هدقمروط بور ِ

 | هرابهراب یراباق قاباوشاکود یرلهستلا لرکسع ىدا شمرک قازسقافتا هراجاو
 | اتسام اذه عم یدا شمراو هه هج رد وص تمورحم و لاف لصالا :شلوا

 | تمدخ ےظع هن ران ها اع یرل یاکنا 0 هننرلودنک هددهعلا برق

 عبحشل و ول وشل یر ع هلمناس یراةحهازاف فرشو اا كوس و و یرلقح هل واشع |
 و

 ۱ دا روشالاح هتساحرا یو < هاتف ر عم هلا لارتح هرر وا E ی ره زانو ردا

 هرلنادنام وق صاوا ڭىوىلبا قرهلوالصاو هاناسا ه و وقلارتح هدانا لوا هتشا

EI : OE 
 | كرل هقرف ضس هدناماعت یت دل وا شمردنوک ه> رلادنام وف ی وهداماسا نویلپا یدلباعیاس

 ۱۳۳ ام هلو ا ما ی نامراو هتم اتتسام ام رس
 كالن وک رب هنهاکود را ثنانسام قرەلوا وز هل وب ۷ و یی ی هدنتعملاحر د

 | كنودراو هند هدجا فداصت هتسهفرق رسنارفر چیه هدهسلا شلورلبا ردق هب هفاسم

 | هاف وخ قمار ع وا هن .هکلهت رب , هد وديا دا هنمشد ینمم هند دملا یغل دل وا هد هرب

 لار لو ی هورود لارتج هلا رکسع یالا رب هداروا ككردبا تدوع هب هدیلا

 | 5آ تعرع هارو الاتما هما دافلا یطقینیدلوا شلا ندنویلپان هسیا هورود

 ۱ هالا کهدنتعم بولا کی رادقمر ندنسهق رف كنادراع لارنج ندنغدلوا روح

 شما هاو هنس ودرا ككنانسام هرکص نوک اقرب هلا تک ر ح اعل رس قر هناق

 ۰ ردشل و لوصو ههاک و د را ید هووق لارنح و
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 . هتحاصم تعط نوتب نوتب تاماعت نی دلواشمردنوک لزهیملس ینرح عقوم كنویلب
 رکسع كس زوتوا انسام لاشرامو یّدا لکد لباق یسارجا ندنخب دلوا ریاغم

 | لارنج ناه یداوا سونام نوتب نوتب ندشیدلوا شلکرف كم زوقط نکیارتسیا
 | برح ناویدرپ هرزوا كتا غسیلبت یرماوا ینیدلا اهافش ندنویلبان كن هووف
 ۱ . یدلبا لکشت

 :هبهضوع لوح هدهسناع كم ر را هلال اید با
 ۱ توک هلسنودرا كلاوم لاق رام نالوا لوم لاک ریش رو

 ٩ یدلر ورارق هرزوآ قفلوا راظتنا دورو تلا نت دلوا یول یا

 كنم ران ادناموق زسنا رف ی هداینابسا هرزوا تاماعتینی دلوا شمر دن وک كنول ان لصاما

 | یسهراخ یفدو درط كراولکنا ندرکترو هلنا يم هاو هادما های
 هدلاح كج هل هدنا دادما هانسام هسا یرانادناموق رسنارف یدرونانوشود

 . ناب دنا لکد

 هسناکمهسوشلارنج نالو هدنغاحنسنوغارا كناناسا ندنرلنادناموقزسنارف ارز

 | هدهساشمللا رادتا هنسهرصاحم كانهنوغارطو شا طض یراهعاق هزوطروطو

 ىدا فوقوم هنحتفید كنهنوغارطوشا یسمرک هنتلا طاضنا هلشال كغاحنسوب

 . یدیا لکد شیارب یالوق هسیاوب
 یراتعج رب بک ندرفن كس یعرکی كرالوماسا هسا هدنعاحنس یسروم

 کرامو یراهقرفر هدنس هدار كس رکنی رکن هدي راف رط سناوللوا «لاز وژادایو
 لک ست هوا هقش ندقدل وا یرلودرار رهید هدنس هدناموق تحت كنهنامورال ود

 هدرلرب یارکاک .تتسا و اوع رب ساک هلا رلهفرق كف ققوا هلو ندنراقدالک |

 بوبمریو تحار هرانا زودنوک هحک هل راهبرام حوآ كفت قفوا هبویو قمروا
 ىدا رلشما مارنلا ینل وصا قمرو

 . یدرالباق یرلغاط ید رل هتح یرلکدتسا
 یک یو یراق سه ااو هديه اتم را

 چ وا یرک اسع زسنارف یهداروب هحنلک هنلاوحا كنغاحنس سلدنا ( ازولدنا)
 هدلاح یت دل وا ره كس U هد صا تاد یعوم ران و تولوا مسقنم هب هق ۲

 طض یتسهدل لیوس نازسنارفو < یدشلاف تراىع ند ره كس 1 8 ا
 هس رهش سقداق نوىسەوق نالوا رومام هنس همم و هرادا كناسناسا روس ندا :

 لارنجو ییسااو یرناه یردارب كنوتکنلو درول یە رح تارت كردبا احتلا لا
 . ران دا هدکعا هرک اذم هلبا یه رکسع یاما زبلکنا رتاسو قالب :

 ( تدوخ هرات # ۱۱ $ ( عسا دلج و .



a ۱۱۲ خیس 

 هقش ندقدلوا ولع هلا تامهم و راخذ یسهطا نو يهدراوحو یرهش سفد دا

 . یدبا هدقفلوا هظفاحم هلب رکسع لویناسا كيب زکس نواو زیلکنا كس یدب

 یرکسع هدهسیا شملا ماق هطض هلا هرصاحم یسقداق روت و لاشرام هدهرصوت

 ندتلوس لاشرام هاتهح یدلوا هدنس هحرد SE كشا و

 راردع قوحر ندنغیدلوا و اکا هسدا كتلوس لاشرام یدعشعا دادمتسا

 ۰ یدبا شہلا فاکتتسا ندهناعاو دادما كردنا ناس

 هدفلفا لصاو هنس ودنک یتاملعت كن ۷ نوحما یسمشربا هسدادما كنانسام هدم

 شملناتک رحهلس ودرا یک روبدیکهنیدادماكنا اطار

 یەمظع تالکشم ینح هل وا راچود هدهار یاتاف ندادسح نالوا هب انتسام هدهبسا ۱

 یاننا بوقح هلو كردا یرحراهناهب و رذع هکع روس قایا یشان ندنسعا رطاخرد

 لوغشم هل اهرصاحمیت رهشروژادابه رکصن دک دتا طضیتسهداب هسن اون روا ادتاهدهار

 لئد شار یالوف كعا طض ییقوم e ی ؟ روژادا هکونلاح ید.شل وا

 . یدبا ترابع ندکمنا دادما E هفلطو كودك وا ىدا

 تباه یدروط بولوا رظتنم هسدادما كوس تقو یلبخ انسام هدف رط ور

 یکح هلسهدا روهظ هکلهتر هسروط هدایز اهد بوبلاق یتقاطو بات كنسودرا |
 (۱۸۱۱) نالوا فداصم هترخاوا یسب رج هنس (۱۲۲۵) وبشا هبلع ءان یدروک
 ردق هاولا لردا تعجر هلا كرت ینعقوم هدنلئاوا یسحرفا ترام یسهدالبم هنس

  هقنامالصو هدیلاو یرلک هنیناسا بونود هلا كرت ینتکلم لاقتروب تیاهنو یدلکج |
 ۰ یدرولک بودا بقعل ندنسهفرا هسا نوتکنلو درول یدنفیض هتسهرا |

 هلبا تف ینسهدلب روژاداب ه رکصن ده رصاح نوک کیا قرق تلوس لاشرام هدهرصو

 ا ا 2 اا شروک هلا تامهمو هربخذ ولتیلکو يسا كم زکم |
 3 ۰ رلکناو شلاق قحآ یسلامث باح كنابناسا هلیسحیسملکج ندااقترو |

 ندنرلفدلوا شمشرب ؟ کنج هللا تدش E یر هقرف لومناساو

 .ردشلوا جاتحهدادما یسودنک قرهلاق زجاع ندنسهظفاح كزوژاداب تلوس لاشرام

 بومهلو هراحرب ه ع یاما ندندلوا هدقمشالرغآ وک ندنوک شاو
 . ردراشمردنوک هنناپ كنولبا یهووف لارنج رارکت |

 ا هلبا ارت يقر نراتناس كناتسام هك دتا فوقو بسک هلاوحاوپ نوویلان |
 نوتکنیاو درول امیرس هليا لاسرا همانربدکت هانسام بوئلتدح یالوط ندنسملکج

 هد وشلرب یرلهق رف رسنارف ی هدایناب ساو شما صا یتسهروا ندن سهفرا كنسودرا ۱

 . ردشمردنوک تایلعت نوحا ا هندادما كتلوس 2

 ( کوبلاح )



a ۱۰۳ B= 

 هرک او بورس وک تان نوتکښلو درول نکنا راشمر و زارف اا راو

 نوتکنلو درول هلغلوا تباث العف ینیدلوا قفاوم هالا یفن كنم راکفاو یأر

 تروص یراکفا كرازبلکنا مومعلایلعو شعازاق ناشو فرش كوب هجهرتلکنا

 تفلاخح قترا نوتکنیلو درول هلسملوا شملنا هجوت هنف رط یعاود كنه راح هدهعطق

 كرازسنارفو شمالشاب کما فرص ههم رح رب ادنهاساعت نهد قرهلمنروق ند
 ماف هندادرتساو طض كزوژادا ناه كرهلس تمسنغ یتصرفو و تصرف ینفعض

 یعرکبا كراو تولوا کا ندرس كس ییا قرف ودرا یهدنتسمو ی

 . یدیا لومناسا یسقابو زیکترو کم ییا نواو زیلکنا یب یدب
 یسځن رفا سیام یس هدالیم ةنس (۱۸۱۱ ) هنیرزوا ما ین ندنویلاتاثیسام
 نوتکنلو درول هاسسودرا زىنا زفر نرم ندرف كم ۵ زون وا هدنلب اوا

 فداصت اکا هدنراوج هرق مان ( ورونود ستناوف ) بوشوق ندنسهقرا كنسودرا

 هد هسیا شلوا دنع رام نوکحوا كردا موج هتنرزوا كرازبلکنا هللا تدشو

 یتتج هم هقبح هشاب هلنارلزیلکنا انسام ندشدلوالباق قعادلق ندنرب یسودرازیلکنا

 یس هعلق هدیلا كر هلکج نده راح هاسرقترب نوجا كماشود هنلا كرلنا بوبالکا

 ۰ ردشملا تدوع هنسلاوح هفزامالاس کس دیا 0 هناخیح

 تلوسلاشرام هلیسلوا هدکعروب هنیرزوا زوژاداب ید یسهقرفزیلکنارب هدانا لوا

 کنج هلا فداصت هنسهقرف نملکنار یخدوا بوشوق هنغاحتس ( ارودام ارطسا )

 ندنراقدلوا روح هتعحر بوس هلوارفظم رازسنارف یخد هدارو هد هسا شمشرک

 .ردشمرک هنلاح طفت وت وط عقوم ر هدن راوجز و زادابهلرکسعک هدنتبعم تل وس لاشرام
 ترص و تراهم كنوتکنلو درول یراریبدتو سر كس رللارنج زسنارف لصاما

 زسنارفبویمهلک بلاغ هنتعاحش و تربغ كنبرک اسعلویناسا و زیکتروب و هنتکر حهلل

 بولوا ابهو وج به یراکماو ديما كنولان هلغلوا راځ ود هفلناشپ رب یراودرا

 . رد

 قو ها قو ذوفن یدنا هدلاح اق كب ید فژوژ لارق نالوا شمناق هدد ردام

 بوقاب هفلناشیرب رب هلو كنابناسا یدنا لکد كلام شرب هقشب ندنناونع لارق
 لاح ر هلن سهعلاطم .یلوا لم هناحوقو هن هاکو كخا افتسا هک ةر
 نالک هعوقو حورشم لاونمرب كار هقرف زسنارف هرکوب یدیا هدیذیذت و ددرت

 هلا نادنسا ندنولان كر هر زروف و 0 نوت نوتب هرز وا یراقلنا شر رب

 . ردشملا تع نع هسراب

 یسالکو هرتاکنا قرهلوا سویام ندنرارفس اینابساو زیکتروب امدقمرازیلکنا هک و لاح ا



 دونگ ۱۵ جنس

 هسیا نویلبا یدا جاتح هرببدنرب ولشاب یسهوست كنسراشبا ایناسا ًارظن هلاوحاوش
 هنندقیسا رحا هلا E e لاک كنلوصا 0 د رصاح نوجا ثامرد د ناما ه را زیلکنا

 هاناساهننرزوا تشامنالک هر وهط هدنسه را هلا هملامش لود یالوطا دن وب بوشود

 . هنثح هرب :رصاحم )هلک . یدیا لکد دعاسم یتقو هنقوس ودرا ندیکی |

 ٭ هی ر د رصاحم #

 ردق هن رهن الا ندنسهلکسا تسرب كنهسنارف هدنسههداللم هنس ( ۱۸۰۹ ) رازلکنا
 أ يدنک تلودر ەکوىلاح ىدا رل شمل | نالعا یخ دل وا هدنتحهق ولا كنلحاوس نالوا

 هدکدتا هق ولب | یتنامل جافر دوخا رب كتلودر یخی العف هروک هنافک كنسامن ود

 | هدنتلا هقولبا رللحاس نالوا ردق هلحم نالف ندلح نالف اما بولوا كحهدرب کا

 نالعا ههر اس لود ولد نوسمشان هرلاروا ی كاد ردشفلوا راسعا

 . ردراغم هلام قوقح كمر ودا

 عضوییاوصا هر :رصاحم یرهلوا رباغم هلام قوقح كلذک یخد نویلبان وشراق اکوب

 | یتسهفاک ك رالحاس یهدابوروا "رب یل یدسا

 . یدلبا روم

 كمسک هربندرب نهمسج تالماعم نالوا یراحوررندهتوا هدننبایوروا للم هکوبلاح

 رد ودا مورح ندابسشا نالوا شمرک هنمکح هرو رض تامزاول یلخو

 ررلکد جاتح هناس ینیدلوا شیارب لکشم

 یایوروالود هرزوا قعاق هرلزیلکد

 ۱ ۱ ۱ ی هدنرلزک د ایوروا هدنسههدالم هنس (۱۸۰۷) یدرلزیاکناوشراق ههر ةرصاحتویو
 دوخایو ههطلاماب هبهردن ول نوسلوا هسرولوا بوسنم هتاود ین یه رایه قرک
 9 نالوا ناعم هد و | رع ع وا هنر . ندر ل هلکسا کد ییدر مت چ E ولهرتاکنا

 راادتنا نالعا ینغحهلوا دع یسه 3 هسلا رب و

 اک نم

 فرط ی هلکعا نالعا ی راقحهنل وا طض هسا رولت ات ظز

 شد هرلهنفس ندا تعاطا هننالعا كر لزلکتا نوشان هنس رزوا ڭا

 توشود هنس هر | یس دنفا ۵ یدعت و 2 اه بن هو راح اھ ه راع راتلو ۱

 طضندنف رط زسنارف رلهشا تعاط ا هننالعا كرلزلکناورلید رشاش ا

 . راب دن اهدنسدکلهت قلواناب رقه رلز لکن ارلهستنا تک ر ح قف وت هتناهبش كن ویل ان و ق خلوا

 لاک ەدعاق ییا نالوا ییانم EC ینالخ كتنىدعاوق للم قوقح هلو نف رط

 اورواهسر هنیفس اه صا ید د یروهج اش سما ندی رافدنل وب هدکعا | رجا هللا تدش

 اش صا قترا یخد كرل زسنارفو زیلکنا ی 9 یی دا عاس کم کان راوص

 ( هدروص



g~هنگ ۱وو  

 ۱ هس | رولوا ند اد ه لب و ر هلکد ندنراحما ها ٠ 1 هدنراوم

 ۱ ینکح همه ا ناپ رح ۵ دب دم تدم كرل ەدعأق n هلو ےس | ا

 | ندنفرط یراتلود ودنک و بوبا تغارف ندنسه رحم تراح ایوروا هلا كرد

 ۱ راروشالوط هدنراوص انوروا ناه 9 هاش يا نوحا كمامروک ازح

 | غروساهو كلاهسوقو هقسنادو داتشا ورف تورلکوت یعاتم نیلکنا ولتنلک ندهردن ولو

 ۱ . یدنا رارروشا هابوروا "رب ندنرهلکسا ودروو رواهو روناو مادرتسماو
 ۱ هوهفق ندهطلام بوقح هنادیم هدنسههاس یعاحنس ولامع ید رلمور ندف رطرب

 | هونجو هنروغبلو یلواو كيدنوو هتسیرت هللا لیمحت یسهعما زیلکناو کشو

 تاسلا ییراقدایغوا هتیراهلکسا زماکنا كرلتوب یدرلردنا لقا هتیراهلکسا ایلسرامو

 | هیافتک | هلبا هظفل تانیمات کیدری و كرلنا رلزسنارف هدنابوب ندشیدلوا لکشم ك
 . ردا نا

 ۱ هر دما هلهجووت نویلات ۰ رکصن دک دسا ماود هرزوا لاوتمو تدمرب لاح

 | هاش صا نا ؟ردا هعلاطم 0 لردا كرد سارا ارحا هاش ال و

 هاب یسدنوآ طتش ندقرط یر اف: و ا
 ینفجهنلوا طض انتساب كن لکا افت صعا نایارغوا هتسراهلکسا ایوروا دعب امف كرديا

 یااخدا ید كن هوهفو ر 2 ناملوا عون ی !خدا هدنلا قارم فرطیو نالعا |

 ."یدلبا ما یسارجا هددش تاققدن هدنفح ورد یا ول

 | كرلنا هلغلوا طض ندنفرط ولهسنارف یرایسضعم ندنراه مور یالوط ندنووو

 | هیجراخ هسنارف یدنفا بح یسجلما قم هدسراپ تالعتاود نوجا لیس هل
 | هداعلاقوف ندنفرط ولهسنارف هدنابوب بوشیرک هبهنحاسمو هرواح هلا یرطان

 | ندهلداصو نم ماودلالع ید یدنفا بح هک لر سو راه صا تروص

 . یدزالوا لاخ

 | فیلکت هنیراقفتم به نویلان ینسارجا هلا تدش هبت لوا كنهبر ؛رصاحم

 هفراع ادو اس ور هدنابوب ىدا باط یخد ندتتلود هسور هدهرص ییدسا

 یالوط ندنوب نویلان هدهسیا رلبدرتسوک تفلاخم تروص یرلتلود جوساو ثكنملف و

 . رلبدلوا روح هتقفاوم یسهلج هلکعا نان ینکجهدنا مایق هب هب ربج ءهلماعم

 هرتلکنا"اریز یدمهدیا تقفاوم هلهجور اکو یردناکلع یروطاریعا هیسور اما
 هنکلام هسور كنسهعتما نلکنا هجنمکح هنر :رصاح و یس هربا عطق هللود
 اف سما طف < یدشل وا بیج وم یمظع راسخ هنس راح هيس ور ىسمللا ج۳ یلوخاد



B=سی ۱  

 هلسهعتما زیلکنا ین رایکو راروشالوط یراهلکسا نالوا قاعتم هبهرتلکنا یرایجیک
 هب ر توناص ود یلام اش ص او راروشاس هنلحاوس هسور بولک هرکصن دقدردل وط

 هشا عنم یرانا یردناهکلع یدیا راروشاط هبهرتلکنا قردلآ رومتو هرخذ

 کوب هسا یردناسکلع یدرولوا شماق ییراوق تراجت نوت نوت كنهبسور
 هرزوا یهاوتد هنس هبراحم نالوا هلا هباعتلود طقف یدزامهلوا یضار هلهجور

 ندقجآ هلتهج ینیدلوا روبح هنئووا ینویبا تدمرب نوجما كمايهريو ماتخ
 هلا لعلو تل هدنلوب هاسمو ضامتا كردیا زارتحا ندتفلاخ هنویلبا هفجآ
 ۰ یدرلیا تفو راما

 هرز وا قعاف هرازیلکنا یعرلناه حوسا یارف ج وسا هرزوا ین دنلوا ناس هدالاب و ۱

 كب هنتام جوسا یسارحا كطرش و هدهبسا شا قاشاو هام دفع هلا نویلات

 كنیرایک راتلود فرطین بوچآ ینلکسا مان غربعتوغ یتاود جوسا ندنکیرلک ىغا
 ۳۱م ادا كلام زلکنا ندقحآ هلنتسمام قلا لام ییدروتک

 یدا رونشاط هنکلام هسور یسهعتما زیلکنا هلا رله رع ید ندفرطر و

 EEE رلولح وسا لصاا

 ا ر نت لک ناشاط یسهمتما نیلکنا رک هح رک او

 .یدرویلوا عنام الصا هراقاخ یسهاراکهاسم راوطا كب همکحت وب هدهسیدتنا لیکشت

 هدنرخاوا یسهدالم هنس (۱۸۰۵) نالوا فداصم هنس رڅ هنس (۱۲۲۵) 5 دلاق
 هتنرلهلکسا قرهلوا کو یادش ندنشیدلوا یحاستحا تدش ههرخذ كنهرتلکنا
 لوق یسهلج نوسلوا E دلرکو نوسلوا نام نود دل رک راک نالک

 هرتلکنا یراقح هلن وط فاعم ندهراس تاموسرو E مسد ریارب هلفم وا ۱

 ا ندک لکن ا هلهحو لوا ید نوا تولوا نالعا ندن فرط لود

 هنلاخداو لش كنهعتما نالوا یعوزادشا هبهسنارف زکلاب هدنلاقمو شما هدعاسم |

 ۰ یدشمر و تصخر

 تب غو هغلق شب راق سح رب قر هلوا تصرف كوس ر هغم رحاق لام هسیاوب

 قرهلوا ترادع ندقلراک هسسد عون ر هبرحم تراحنو یدریو تاسس هغلهشغراق

 . یدراو هتلازر قترا

 یلوصا ۳ هد رصاح وشا ندنرافدلوا تلخ راشاب هدنس هیاس تراح رتزیلکنا ۱

 یراغای هحلص هلا نویلبا بولیقص یک کرک هسنلوا ارجا هایقال راهنس چاق رہ

 ۰ یدبا لکشم هاغلاةباف یسارجا زسهتکس هجرالس كلوصاوب هدهسیا ظوحلم |

 درح یراتقفاوم هبیدعتو مکحت نابلوا لئلاب قوسم هبوب كناپ وروا لود ارپ ز

 ( ترب و



e ۱۱۷ 2 

 ضاحنا ندراقاغ نالوا ادس فرطب فرط ینبم هنفیدلوا هابروزو ربج كنویلبا 1

 لام ولتیلک هدف رط ره هلتهج یراقدلوا ردنا هناعا هرلنا هسیا یلاهاو د
 یتالصاح یراتکلع یدنک ایوک یسهراجت نفس كراتلود فرطیو هدقلریچاق ِ
 . رایدبا هدقلوا تلا هراقاخ هلبا لقت یل ام EEE یکرارویشاط |

 شمتسیا كمشرک ه هلاکم ایفخ نوجا هاصم با رازیلکتا نوسان هدانا لوا |

 . یدلیا فرص هصوصخ و ىد
 نت ول ات هدر سه هلتهج یرافدل وا شعاصوا شمزب ندشا و ها یتاخ اور وا

 . یدا رونالرضاح یاسا هراع كونو هنهلع ودنک هدایوروا
 . یدیا لاح كنلود كنملف نس هدنالوه یبیرب ندا مهم لا كتقو لوا
 كني ول هدکدتبا بصن یلارق كنملف یتردارب مان یول نویلبان امدقم : هک هلل وش

 هننام ادقا نالوا د وهشم هدنقح ی رومعمو تور یر كتکلعو هات

 تكنولبات ییفانم كراولکنملف هکهدنافهچ ۰ یدبا راتشلوا نونم راولکنملف 0

 راشای هللا هه رح تراخت ورد هتوا رلولکنملف هکنوح ۰ ىدا نام كب هنهاوخد

 كلوصاوت بولوا رضم هرلنا هدایزلا یلوصا هر ةرصاح وشا ندنرلقدل وا هفناطرب

 كنملف هلتهج یحهدا ناشیرب ینرل ودنک و احا الک یتراجت كرانا یسارحا سا

 . یدا هدکلرتسوک تفلاخم هنسارجا كلوصاو ندنفررط

 0 باج هسراب ٤ یول یردار 0 هدایز كم هلاحوب هيا نوشات

 ییلالقتسا كکنماف هدلاح و > قفوت هنسهقیلو اف یدتسا

 ۲ عانفا ینو اب ان توا هتسهعس یول ۰ e جدا قاحلا هب هتل ا رف هلا

 یمتعفنم ےہ ادتبا نس اکا نویلبا هدکدنا ساقلا سا رجا توا دیت یک

 ناسلع وشود یتفانم كکەعىت یدنک هر کص هد ودنا هظفاحم ینتعفنم كنهسنارف امنات |

 یدتک ۰ نوقط ندا قد یو هلیسلوا شمریو یطق باوج وید

 هدنندوع هنتخاب نوجا قمالوا شما تناخ هتام ی دلوا شما هدهعرد یتسهراداو

 . یدتا افعتسا ندتلارق

 ندنسضارا هسنارف یک زومو نیر یتکلم كنملف ید نویلان هب رزوا كلا

 ندراروماح و قاربط ینیدلوا شمردک رب بوروتک هنفر هتفر ككرارهن ندبا نایرج

۱ 

| 
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 یدلکح ورک هلتهج ییدمروک تقفاوم تر وص ندنف رط یسالکو هرکا هدهسلا

 . هلسارجا هرزواتدش لاک كنلوصا هرب ٌءرصاح هرزوا كمروتک هناما یرازیلکناو

 | هس (۱۸۱۰۱) نالوا فداصم هنسه رحم هنس (۱۲۲۵) وشاو ۰ یدلوا لوغشم |

 . لامش صوصمنا یلعو رونارا یسهراچ كنملتروق ندنسهنامکحتم تادعت وللمو |



 ۱۳ هه یدرربح بورود ی ؟ ییدتسنا یتسهطب رخ اب ور وا نویلات ا ۱

 ۱ هدن ال وه هدننارب زح یه دالاىم و (۱۸۱۰ ) كر هد ردشعا لکشن و لصح

 ۱ . یدلبا قاا ههسنارف ینکلام كنملف هلا اغلا یتللارق

 ۱ مان مربب بو كولو عروسماه ینعب ( قساتسلا ليو ) هدنلوا نرش هروب نص هنسو

 | یره نبر تاعفدلاب نویلان یکی نیدناق هوالعو مض هنکلام هسنارف رارهش كو

 عروب دلوا نالوا دودعم نا نر نکیا شملنا دهعت ینکحهسعا زواح

 . یدنلوا قالا ههسنارف یرلرب یلیخرب كانهلافتسوو ییلهقود

 ۱ هقش ندفدنلوا قاعا هب هسنارف کلام نوت كنااب هرزوا ییدنلوا ر 8 هدالاب و

 . یدشفلوا د طض ید یسهحان مان سلاو كە رح وسا

 ۳۳ ا و تالماعم هنارحتمو هامکعتم هسرعوو . یدلاق تتما |
 ۰ یدل وا نمکح اند قت را یتمظعو لامقا ج راخ ندتعط تداع هلو و ضهدیا لمحم |

 هم لوا كنهبمومع راکفا مورژ نالوا یردار كنوشانو ىلارق هللافتسو |

 گن وان هدهس)ا شمر و هنامکح هک هنالفاع تاراطخا قوح ك راد هرلار و

 هلاوح الصا هتیرلزوس كننردار ندنغدلوا شغاف هلا تافعو رورغ یرلفالوف |

 قوج زاو كمتک هلام بناح هلا ودرا لوس رب هقسشب ندکدعا رابتعاو عمس |

 ۰ یدرتسا كع رد یاند هد وزا هج وا یتلود هبسور ثلح هام هنانط 2 ونک ۱

 ك هب یردناسکلع یسلاق روحهمو مو رج RE كەقود ه دلاح ی دل وا ۱

 ۱ هد وتکم ین دلوا شمزاپ هنول ان هدماکنه لوا ندی دلوا شمالکا العا كب یتاحیه

| 

 یسه ربد كس ردناسکلع یروطارعا هس ور هلأ یسەح وز كنسهف ود عرومدلوا

 ۱ یاضا نک رروط تودا طض يلاع هم وب نوشاب x0 داق یدرو دا E هدایز

 ۱ r هدعر وم رس راد و هتاحاص ا هل یردب را هاسسح

 ۷ یدا درا . قوت 0 e یخدوب 1 ور نی

 ۱ هاساع یتاللصاح قدس E رل وله سور یاب ندنسار >ا ثنل وصا هر هر صاح کی دلاق ۱

 هکوملاحو راقبج یش زا كم هجراخ ندنکلاع هبسور هلتهج یراقدلوا نمهناص

 | كنالاخدا هللا تاحارخا هبلع ءانن یدنا ررک یسهروتافلام هسنارفو اسالا ولتنلک

 یراح هسور هاتهح و و یدلازا دوه N ندنوک هدهسورو یدلزو یسهنزاوم

 ۱ ید یرداسکلع هنرزوا كنا یدابا نوک وکتفک قوح كيو یدالشاب هتاکش |
 ۱ یعاس و و یدّسا عاسب ینلاخدا هنکلاع هسور ثنعوح ندنسهعتما هسنارفو امالا

 ندنف رط ولهسور هس رزوا یاش وشل كن اکدازلصا هس ور و ید وط یص ك ۱
 | n ِ ۱ پ ټ
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 یک ییدتا طخ یلیدنالنف هحنجوم یقافآ نالوا هللا نولبا لواب لوا هام

 . یدبا قازوا كب

 . یدلوا رر دتا هسعلو له

 ی ۱۵ =

 کاو ت یا سا ناف کلاغ او نالا
 . ردشما لیهست ینلاخدا كنسهعتما

 :٠ ون لد اب تفاوت ملا ید و دا ول ان

 دهسا رولک مال یرامشتوط هکنح هد دهعلا بب رف !رظن هشیدالشاب هعل وا
 | زوره یتسخا كمارها شوا شروک هدر هر یمدقم یر

 ماود هللا تدش لاک یسه راحت نالوا هلا هبلعتلود هدلاح ینیدلوا شماعونوا

 | هسلوا رو کوو یدزمتسا اار ار هلا هسا رف ناه ندنغب دلوا هدکملنا

 | یخد کوب زکلا و یدرتسیا كما قاحا هنکلاف هسور ید یادش و قالفا

 :ER هود نالو فرط كرلر یلخر نده زاتفاف كلاع بوما تعانق

 بان یدرما E تلط یلالقتسا كناتس رصو ینساطعا هس رح تانمضو

 ندرت یرادصقم و مام كن ود هلع ءا یدا لکد یخار هنک رتر هسا | یلاع

  a ۳ ۰پا 2 ۱

 | یرالارنج هسور هدنسه رم هنس شب یم رک, وشا هلهج و ینجهنلوا ناس هدر زو
 ۱ یبفا وم صعل هدنسلاپ هن وط كرهلل ور 1 هلا تدم هداعلا قوف نو هن وط

 یطخ ناقلا هدهسبا شدروتک هعوقو راه را ولناف هدایز كيو زاب 3ر ا

 تامولعم هدن رح نفو قوزو یثاب ةفا هنمالسا رک اع تقو لواو را

 هظفاع ینطخ ناقلا هدنسهباس یرلهداعلا قوف تعاحش هدهسبا قوب یراتراهمو

 . بدمراقبح ندلا ید ینطخ هنوط هقش ندن رلکدتا

 كب ینا روب هحاص یهاعتلود هرزوا یهاولد كنبردناسکلع هروک هلاحوش

 یدا فوفوم هنر وا ناب رفظم كوس ك كردنا ا یکلسعو لام قوح

 ۱ یدنک هفام عه یدنمرب ولا هتشلا قمشوزو هلا نوشات قلارا لوا هلتهج و

 | هیلغ هات یک زمتسلا كقنا زاده نوش ناو فا ی عفانم كنتلود

 | هلک روک یک رونا تکرح فلاح هنفرحرب كنطورشو دوهع نالوا هللا نوا

eزیق هتماتخ كنس راخع ا  | 
 ۱ . یدا روشلاج هغی ووا بودادلا یویلان

 . ناتسهل هلا مابق ه هم رح تاکرادت یردناسکلع "ةياعر هطابتحا ةدعاق هیفام عم
 | یکسع هفرط لوا ندهریاس تاهج ندایدنالفو اشنا رلهعلقو راماکحتسا هدندودح

 ۱ ینجهلوا روج کنج هلا هسور هدنقو نا قحیلوا فقاو هلاحوب ید نوسان
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 هلتلود ایرتسوا هلح زا یدالشاب هغمرد وا هب هع] اطم و ید ینسهبقبتل و تالماعم و

 یندالشاب کنج هلبا ولهسورو یدشرک هبهلاکم نوجا یمظنت یس هدهاعم قافتار
 لواندنی دلوا یعوزح کج هدا قافتا هلیتلود هرتلکنا لاحرد كسردناسکلع یک

 هسلارف مقم هدلوبناتسا نوجا یسلاق هدنغاتسود هسنارف كنهلعتلود یراب هدلاح

 هدنفح یهمشلاح ردق یی اک ندلا كعرووم روئالود وسسوم یراذکحلصم
 ۰ یدشمردن وک هص تای هوا

 ا ات یک رم هوللسور كنادهو قالفا وللا رف املقم هيلع ءابیب
 ولهیسور ارخّومو ناس ینغج هلوا نماضو دهعتم هنکلم تمام كنهلعتلود هدلاحو و

 ۱ ا نامرد یسافلوا تقفاوم هنا سیا یفر هقش ندنتکلغ

 ولهیسورقردل وا هنام رح هبیلاع باب غرویومویسوم هبلا یوم یراذکتحلصم هسنارف

 ی هدنلحاوس هنوط ولهسور هددهعلا ب رقو یفیدالشاب هغمشوز وب كن ولهسنارف هللا

 تقفاوم هّتشرب چیهقرهنلوا ماود هب رح اددشو ینفجهلوا روح هکمکح ین رکسع

 هقشل ول یی دناللوف هدنهبلع هلعتللود امدقم كن ولهسنارف و ایناو راطخا سمت وا

 و سم اش ندشدلوا تفکر شعا تشن ندنمادعا كمیلس ناطلس |

 هسردبا قافتا هلبا ولهسنارف هبلعتلودو اعدتساو ساقلا ینسلدونوا كشمک كرەلنىد

 ایاو بارشا ینغحهازاف راش قوح كب هقشل ندغحهملوا روح گر کالم ۱

 ۰ یدرولک هدا

 هاسهطسا و رازبلکنا یرلهلاکم نالوا شما ناپ رج هدنروفراو هدتسامهسیا یلاع باب

 ا ا یسا شوک هدازك هونلاتو شرکوا
 الصا هتراهدافا بویلوا یتیثیحو رابتعا كغرویومو یدنا رولقاب هلل رظن زسنامئو |

 شلنای هوبل ات هدنقح یس ولج رابخا كنا دوم ناطاس هکیدلاق یدروبلری و تیما

 یدروبهنلوا دع تراقح عونرب ید یسلوا شمالزاپ باوج هواه همان نالوا |

 هلا تدشو تدح نال ینیلکت نالوا رتاد هنکرت كنادغ و قالفا هلعتلود امدقمو

 هلا قافوعوص هداعلاق وف یروس كجا ناما یتمام تكتهسامع كلام و شملا در
 3 " ست " ۰ ۰ “

 هدنس هبسور هلا هسنارف ندشدنلو هرزوا برح هللا ولهسور هیاعتل ود هیفام عم

 هسور قافتالاب هلا ولهسنارف كهلعنلود هد ریدقت ییدسا روهظ هزاع یخد

 اات یتایسانم نالوا هلبا یلاع باب ندنتیدلوا یلما كنویلبان یسملبا ماود هنس هبراحم
 . یدزالوا ىلاخ ندتصلاخم راهظا نوجا ماکحاو

 ( بری )

 یدلا داتا نک ع هودنکا یتسهملق هقسل ادو رادتا هب همىظع تاکرادت هاسس هعلاطء
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 قمردلاق هنهیلع كنا یاد نوت ندنراقداوا یناح مصخ كنویلان هسیا رزیلکنا |
 هماع اب یدا راردنا تم وصخ رایطا هرلتلود نالوا قفتم هلکناو رارتساا

 هل الاصحتسا یاسا قمردشزو هللا ولهسنارفو قمردشراب هلا هبلعتللود یولهسور

 . یدیا راروشلاچ هدیعبتو دیربت ندولهسنارف یهیلعتلودو راروشاغوا
 روشلاج هورادا قرط کا ا ا0 تان واسه ی دوا و ا
 هرتلکنارار هلکن ویو یدا روشاغواهناراک ارادف تیاغهلنا ول سور ینا هجو رو

 نتلود كردا نالعا یغدلوا فرط ین هده راغ نالوا یراح هدس ولهسنارف هللا

 ددر ره كاس را هتیقس راحت هیلدتاودو یراماشا كج هدنرلوص هلسشود تر
 قرهلوا لالادحتم هرات رافس هسنارفو یکتا نوا یرالوا نوصم ندضرعت

 ۰ رول وا دارا هام راشا (ی) هدرز نرو و ناب رقت هعطقررب

 ۱ . ٭ هراس عیاقوو هبرفس تاکرادن ضعب ٭

 سولج كيربت هنس نک هرزوا هیلعتلود نبرد باد ندنفررط یناحوا برغ ریازج 1
 شل دیا ےدقت هن ویا باکر رلمده کیدروتکو شلک یکرب هل ایاده هدننمض نوباه ۱

 یتالرپرب و حییست وا راوهاشربو تآسأررب رار هایقاط نوتلا عصرم هک یدیا
 نیم هلنوسنلا یسکیاو یطوق نوتلا عصمریو تعاس نوتلا عصر و كزوب
 نوتلا عصر تفجر و كنفت ددع ترد یراک رازج قرهلوا ولناح رص یسکیاو

 ناحصددع جواو هلک هنزو نوتلا عصص رب و یعاجم ناغاتب نوتلا عصصرب و هحاط
 هقصالاب عمو یدعقم ر رس یئاحص هم رص ددع یاو حیاسآ رع ددع یاو حساسل

 یمرکیو مدقم زودرز یراکریازج ددعش و یعاشوق ترغیراک ر ازج E چوا

 یتسو نال ددع تردو یتسو نالسرا ددع تردو مارحا عونم ددع

 ءرزوا قملوا لوک یجواو كوب یسیکیاو ناغااپ سار یکیاو یساغا مرح ربو
 یایادهیدىا ترابع ندنشوف هود جوا هل انالابج تردو نالف او نالسرا ش

 ندهناکولم فرط هقشب ندقداروم اطعا رلهطع مهبنارص یلع هرانروتک ینهروب نم
 شب یسهعطقر و هدناوط شراق یتا [نواو هدنناچ زوقط یسهعطقرب هنغاحوا رتازج ۱
 شراق زکسو هدنناچ شب یسهعطق تردو هدنلوط شراقيیلانوا اذک و هدنباچ 3
 ید هرزوا قلوا هدناوط شراق رب یعرکی و هدنناچ ج وا یمهعطقرب و هدنلوط ۱

 تردنواو یوط سوا هعطق کیا هدنلوطشراقیللاهدساچ یدو بوط زهلا هعطق

 هدرطق سانجا ددعكبح واو ییوط هنروسلق هعطق یتلا هدنلوط شراق ترد هداج
 ض ی ل ۱

 تورا راطق و یسهناد هربج ددع زو و نواه هعطق رب هد اح شخلاو قالراو 3

 هنج روف ددع یرکیو جاغا قلهرومتسد ددع یکی و رویت ماخ راطق زوسکیاو



 دی ۱۷۲ سس

 رکید هاناناتقرف هعطقر و نارطق راطنق زویکیآو ریدنک ماخ راطتق زویکباو 1

E ۱تدوع ارس هدلئاوا یمەنس ش ۹ وشا ا  

 یدا راشعما ۱

 هبسور هرات نومایا یروطاریعا كرلزسنارف هرزوا ینیدللوا راعیشا هدالا ح

 كرت هولهسور ینادش و قالفا هدقافا ییدلبا دقع هللا یردناکلع یروطاربعا

 یهیلعلود هلا السا یتسلاپ هوط هدنف رط هلناف تدم كس رکسع هسور بودا

 تاغ ڭنەىمالاس| رکاسع نکا ی بوق كمرب و دارو هر هحاصم هلهح ووب

 هد همشروس شنا كردا روهط هضق نیکع هس رروا یتم واقم هناراک ادف و هباعحش ۱

 ۰ یدلوب عوقو تدورو فالتخا هدنب روطارعا ییا ًارخٌومو یدلاق |

 هل هس ور كنتكلع نوسلوا هسرولوا لصن ره یخد دات اس هس رزوا كنا |

 هدهسل دا تنش ههب وق تاکرادن هنسوب نوجا كمردسا قیدصت هبهلعتل ود 3 ۱

 ندف رطمه هتسود را E رادرس هلا ماف هتمواقم هدنلوب كالسادف ید هلعللود |

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

0 
 ۰ یدل وا ردا مامها هو وس تامهم و رحسع

۱ 
 ۱ ندلاح 7 زال یمهطفاح هلا اع ود كناحاوس موح و وص ٩ م وطاب هلا ن طو

 ! 0 ردنوک افنود هف ر طظ لوا کا دف رط اشاب ناسح یطف ها هاناو ا رکا

 لوا قرهلوا سونام زا E لانعا هنهبلغ ول هبسور هسا |

 ترد هلا قاد یا هف رط لوا ینمم هنغن دلوا ن ثفلوا اپنا ینحهشح ندلا تكنلاوح

 هده دنل وا 3 E واش هلطق تردو توروقو نیقرف هلق

Eارو شار هلسهسادک و یح هبمهاب دیک هلا ید  

 مسومو هلغغلوا ناب ندفرط هب رح یاما یتیدملوا نامل جهن راب هدرلارواو
 كنوباه یامت ود یح وصح قغلوا تن هم ارحم هب یلاوح لوا کا ترق رام

 و شاعم ناه ران ادوف ( و یرلکم زالقغلوا قلعت هنسهقبح ی

 هب هن را و و هر لک نامه محک هسقمح زکدو را روب دا رابح هلال ا تا al لکا

 تونس هدنعل دقبح BE ها شاط نواه یاع ود امده و رل ES ردو

 لوا وشا یاعت هلل اءاشنا نکل سه لار تبوقحو یدلاف بولكا هدننامل

 للساکت هللا راذکو تشک ینرطره كهابس رح هدقدنلوا جارخا اغتود هدراهب
 هدنلک وا یسهنس ۳ ا وشا ود( ردقحەنلوا ب ر یرلازج كرات دنا روهط

 .یدلرایدلرو ندیلاع باب ااطخ هما هناسرت هدقاس ردعت یە رح یایما

 ]سیتی اش ایا هد سس گرا سس باس سا یا توتال دو سس سس بسی سس حساس هست

 كمرک | رادرس هدلاح یتیدلوا شعاچ بولک راز راک ماباو شما برقن راهب مموم

 ( جانم زا



 دوا ا باتح a او ۳ یدنکو فرحنم یجازم |

 ۱ مکح هرزوا قلراف در 2۶ قرەلوا رخ ین ندبط لع هسیا تاذ نالوا یسیشاب مکح

 یتم هغی دل و همزال 4 هودا هدن وناهیودراو هنک و دا شنل وا نعت ند فرط یاب

 هد رفص هع هکاو نالبرذنو ندرت | رادرس فرط هدننمض یلط هب وداو بط

 یدلردنوک تل کا هلا ه ودا نالشسبا لاحرد قحنلوا رو هب وب ایه تاکر

 نر لع لیصحت هدابلاتا بولوا ندهلع تلود ٌهعبتو ندنسهفاط مور یر كران وب

 بولوا ندنسهفاط حرفا یرکیدو هام بط مان ار دلاق نططسق نالوا شما
 یهمزال هب ودا د کا یدا یو نالوا هاو سم یراهم هدر

 رخاواردناتاوادمهمرک ارادرسورابدتک هبیتمش هلن الزتماعب رس ر دنا باحصتسا

 .رایدتناتدوع هتداعسرد قرلا هربف و یایاطع ید یسکیا هلکلک مانور هدرفص

 تقولوا نکل ردناصق كوس اعقاو قمافلوب هوداو بط ردق یعوزل هدودرارب

 نهذ فرص هلاک | كرلناو ىدا قوح كم راناصق وللثم وب هدنرلودرا هبلعتلود

 بواک مزال كمردشت هربخذ هبودرا لوا ندشیه یدا قوب تفو كج هدا

 هربخ ذ ندرلرب قازوا هلا تقشم عاونا ندنغیدلوا لایاب یسلای هنوط هک و بلاح

 هربخذ ید هدلوساتسا ندخل وا واق ز رک د هرق هت ا یدرونلوا لش

 4 یدرونلوب هرزوا ترا

 قحو رحواو یادش هشو رغ رش دب یش ہلاک ره نوجا لوس اتسا هد اسا لوا ی

 نکر ولکه عر ر شورغ شب یطولخ لیکه كر هلدا طاخو ارتشا هرا هشورغ

 نالوا تراع ند هلک كس قرف قر هل وا عیزو ه هر شا شورغ ترد هرلن ورف

 ككا مه رد نامش ا یبدلوا ررضتم شوغ كس ش لا یرم هدسر

 هدایز ماحد زا هدنرلکوا كرلت ورف هد هسا یدلرب و رارف هرزوا قملاص هب هراب رب

 کل و شعلا هد راشم كرا وو یادلوا زام ها فا لو ری
 بودک هرانورف یراضم ندنقاط رسفاصاو ینداراشح كم | ردق همهرد لا
 هنهورک م رغ هاه تاق یبا قر هلا کج | هدایز ندنموزل هسرلودنک هلقلا رو

 رارفهر ؛ز وا قملاص هب ه ز را 3 8 مرد ىلا تاهن هل رلتهح ی رافدالاشا هغعاص ۱

 ا رول و تان و ران ورف هسرزوا كناو یدلر و

 قرف زوتوا هرزوا كامروتک هرخذ ندنر هلکسا كم هحاوخ و مرق هداتنا لواو

 كمروتک هربخ ذ ید را هد هسا یدلرو تصخر هنس رای قرا كنرف ردق

 قترا ردولو را ق اهم ی ا هاش الا

 هریخذ هلوبن اتسا رو رب ندراف رط ریاسو رابدناوا عنم ندکک  ودکه زکدهرق

۱ 

۱ 
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 كل وماتسا هلس اطعا 421 ا رشللا زو ندن وناه بج هدس ریه هرات روکا

 . یدلروس ماعها هنس هرادا ما

 الصا هدلاح ینیدلوا هدقمشا غوا هلا تالکشمو لئاوغ والثم و «لعتلود

 رادتقا لذ هنقوس رکسعو تامهمو هرخذ هرل دحرس یب رد تونمزونک رونق

 . ىدا ردک بودرکس ییغوط هرل دح رس هنمالسا رک اسعو ردا

 هد ه رص ییبیدلوا سرت E فرط فرط ندىلوط انا نوجا نواه یودراو

 . یدلزای رکسع هبافک رادقم ندنغاحنس قرش راصح هرق ید نوجا یس هظفاح هانا

 یرلکد رتسوک هدتخا كنلذارا یرحکب هدتقو ولرطخو ول هلئاغرب هلو هتشيا |
0 

 . یدبا هدقل وا ترفنو تربح بجوم هتلودو ند ناشکترغ اجا تاکرح |
 هأب رعت همر ود رمس نکیا تا 3 7 نر هد هطاع هلح زا ۱

 كنهطروا کیا وب هلکعا لق یر ندراحنشب یعرکی بولوا ند هطروا یحنرب |
 لردبا ثدحت اغوغ مظع رب ینوک یجنشب یمرکی كرفص هام هدننیب یراشادلوب

 یدوم افوغ كردک هدادما یراشادلو نفرط جوف جوف ید ندنفرط لوبناتساو

 هجو یی قر هاب راسیرتمو را رپس ندنرالاوج نواو ندنرال راو وص ناف رطو
 . یدلو دادتماافوغ نوک ی یا بوسم هشالفای ناطیاضو رلیدلوا ردنا فالتا یرکیدکی
 راس یترع هطروا وشاو ثداح اغوغ مظع رب ید هد هعاقلا تح ییالوط ندنو و

 ۰ یدلوا ثعاب هنعوقو راتعج هشوکب هشوک و هروهظ هسقانم ید هدراف رط

 ناکس اغارمع ا ناکس قسا هنن رب هليا لع اغا دمت یلد یشاب ناکس كاذلع ءان
 ۰ یدلدما فررطر هاتفرعم را هتسوا ید اغوغ .یدلوا یئا

 ضرعت هرانوتاخ ضرع لها بوس وا غراف ندکلزسدا ییذارا یرحیکی نکل

 . دلوا ردا تأرح هراقلاف زاغلوا لمحت یک كمما
 هغملشالکا یتیدلوا هدکمنا كرحت یرارشا نوجا تدوع هنماقم یخد اغادم ید

 ۰ ۱ اشرد هدل والا عید لئاوا یعوطقم رس هلا مادعا هدارواو یی هناسانغم

 هروکم هللا یراق کنج رب یس هجوز كناشاب نامع ماقمعاق هدتفو یلرطخر هوا
 ندفارطا یرلکنها هبلفاغ هللا هراقنو زاس هدنمرح یلاع باب یرل هحک قر هلوا

 لوا هلتهح یبدلوا ییولغم كنس هحوز هسا اشا ماقمک اق تولوا رولیدشنا

  قحبلوا یهاشداب ترضح مولعم ینیدلوا لوغشم هلمبظنت دارا رتاسو ماهسا هب کنج

 هموقرعو الجا هبهسورب یسهجوزو هی هلبا لزع ینوک ینچوا كلوالا عمر
 یساغا یرحیک قیسا نالوا معقم هددسکنزا ادعاقتم قرهلوا مادعا ید ینح

 نالوا رداص اباطخ هتسودنک ۰ یدلوا یلاع ردص ماقمغناق هلا ترازو ٌهبتر اغا لباخ
 . روللوا دارا هلمراشا (۱۱ ) هدر ز یتروص كنوباه طخ
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 هداروا كرهل روتک هب یلولک هلغل وا غامدلا لتخ شاپ ناهع هرکص تدم رب

 . ردشملا تافو

 | لهارب لاح جاق رب هدنتمس یرازاب قلاب هداوبناتسا ینوک یجنرب نوا كاوالاعمر

 كنوتاخ هدنرافذلوا كرو 4 تراهطوا !ریقو ارس ی و
 یعس هصیاخت ندنرللا هلبا تعالمو احر كردما رأت هفانصا نانو هدفارطا یدایرف
 هنل | ندنرللا ینوناخ ارج بولک هضغ قلخ هلکشا رارصاو داغ رللاح هکدتا
 ید ایقشا رف چاق رب ندنراسنحمه بونارواط هحالس رالاح هنرزوا یرام | مای

 لالایف نفغلوا ادن ود یقو ناماسم یخد ندفرط ور هلغل وا اه و مضنم هرانا

 موج هنیرارزوا كرابقسش لوا هللا ابوصو شاطو ینیرص كنك كردما عمجت سان

 . راشما رارف بویمهروط قترآ یک یرلکدتا
 بونالقایا اخ یسوسشراح رصم صوصمنالع فانصا و راحت ی هدملاوح لوا قحا

 هنساضر كنيماسلاناطاسو یفالخ كف رش عرش یرلءهلوقم لاح ٌماطرب ردکعد هنو )

 تنایخ و ضرعت هتساشا و لاوما كقلخو تناخ و تلاذر اع هلشحاوف قرهلوا یانم

 یراقدردلاق هیهراب یعرکب امدقمو بوبمسشت یرلکدتنا تفلاخم هبیهاونو صاواو

 هدیهانتفالخ هاس كتمذ لهاو مالسا لها هدیوبغا تعانق هشورغ چوا کیا هدک وب

 ضرعت هنلابعو دالواو سفن نالوا مزال اعرش یرلذوا نیماو نوصم هوسلایلع
 ند مو لک هدنک وا زعرازوت و لاا ینضیع نالوا یساہ ناف ك هلا

 هرلناخ ًارهقو آربج یناشو ناوسن ضرع لها كنيهاشداب یایاعرو ازم راشآ دن رق |

 ناکس مزاله یبساشاپ هرکص ندکدتک یضرع كنشک رارو فا لاخدا هراهطواو

 وات رجا كنبراودنک بولوا یا هقالع:یلکو یئزج هلتهج ررب یرثک | كنهناتسا
 نوح هبهدودمم یابقشا ینهلوقم لاح سیا هلوقموا نالوا دما یر
 فاضاو یدازوا لاق و لق كرد ( راو یلاتحا قتلوا هن یللوا موکح و بولغم
 1 كردنا رادتا ههراخو هرواشم هل رکیدکب رازابو قوس لها راسو راحت و

 رحکی ۰ روهنلوا ارجا تحاضف ورد رب نوک ره ) بولک هیلاعباب ریفغ مح رب

 باوج لس یرلهلوقم وا دعباعفالاو ران وسما هبیرت و طبض یر ابقش یمهفاط
 هرات رخو ناکد شاو ناو و ادا یمشلا قاب نا ور

 . را دالاشاب هفع وق هناخنحو هحاسا

 بصن یشابنانکس اغا دخ یا ا هار هلا لزع اغا رمع یشاساکتس هسرزوا كنا

 نام رف ەز اا راشو ب یشاساکبت یاد هنسهسرتو ما تاتو
 | هل هلا باج هتنرلهمکحم هلل دالب و لومناتتسا یراماما هل قرهلوا رداص یلاع
 ۱ . روناوا دارا هاشر (۱۲ ) هدرز یتروص یدنوقوا هدنسههحاوم



 هتنادیم هلکسا كردنا ریهشت و ربقحش بوقاط سا هتسراقانا كرالوتقم هرکص ندک دّسا |

 هدروخا ید وا هدک دلروتک هنسوق اغا هلا راصا هنف رط لوماتسا ه دع) بونای ۱

  iEهداتنا وب كر هلک هب داعس رد ند واه یودرا هدقا اغا لسلخ نالوا یس | |

  ۱هد ونال رضاح رلهط روا . یدا هدکا هه ی را هط ر وا كج هلب ردن وک هن واه یود را

 هس تواقش رفن ترد و رک رو ی TT کوا زا ر وا یو

 ا توغ كسب بولک هظفاح یحاج یرجاتسم كماج كوب هدرادکسا |
 ید وفوا نامرف نوک نود یقو دت تما اغا طفاح هدن رلکدسا هفاخا و دده

 بود رکتس هلبا رلهمزاقو هطلاب و ابوص یلاها ندیا عاتسا هلکما ادن وید ردکعدهنوب

 لاها یر هدن راکدتا رادتا ه هعفادم هلا هحنط و كلفت بورک هناتسر هدارواو |

 ۱۳۱ دا ج هرزوا قمصاب یرادکسا هرزوا قلا یتماقتنا كنامقشا

 > ۱۷ قح

 ینهماع قرهل وا هشدناو هشدخ بح وم هب ولقاح وا ینالع هلهح و و كن هماع راکفا

 اقشا نوک لوا 2 ناه ل ردنا عامحا هدنسوق اغا هل رالوا روح هاضراو بدطت

 ۱ رارق هو رط یرلتبالو ا بودا لتف و دخا یر رفت دنح ندنفاط

 ۰ رب دتا راتخا یی دافتخا د ۳9

 رارف هم یرازا نا کا زکید رایدتسا لت کا ندهم وقص یاششا

 ماست هقللوق رادکسا ها ذخا [اسح یرکید و مادعا بوروا لا كنفت هداروا

 ییدب ید موقم قش نالیتوط اح ۰ رایدرتسوک تربع هراس لیا لقت
 هدنکو ا قللوق هدهجرد مولعما یناع و تاسح تدمر یشان ندرلهمدصو هبرض

 ۰ ردشف وا مادعا تولبعوت

 دا رد هدقاس رود هدع) و ی رد دی و اد ۱ بحاص تلف هنتو دارغا هدقسا رود

 | هلیاسح قلوا یر دمو ۳ كم رل هت ہس وا مد ت هد همضع هم ولعم هو نالکهعوقو

 | رایدجکندرس هلساونع ی ہاغأ رلاغا 1 رخ وم بولوا E نامدود لوم

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
 یرلفدلوا شعا لتف كنسلاها ا الا هجو ر تقو یراقح هقح هلو 1

 ۳۳۲ ا او هتسررزوا بوروک ینراتک رح كنسلاها رادکسا
 | لاح ینوک یجتزکس نوا هارخ الا عیب ر )تا هو کص نوک ر هله ۰ رایدم هدنا

 , ید هناهاش تاد هدقدقح هنسارح اشا دواد هللا یالا تولا یر هطروا و |

 ۱ رزاسو هسک چ وا هنساغا ودراو هسک شب هنسساغا رلاغا بودما اشامت نیرلپال |
 . یدلبا ناسحا راششح مهسام ىلع هن اطل اض

 هلل و بولوا هدلاح وب تقولوا رلپ رحکب نالوا یرکسع بت ص كن هىلعتلود هتشبا |

 قمروط وشراق هنیراروناط مظتنم كنول هبسور هلا رکسع نابلوا هدنتلا طاضتا |

 ( لباق
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 ندش دل وا یرکسع مظتنم و بنت ص هقش كتاود هک هراح هن ۰ ید زام هلوا لباق

 . یدا روح هفعالل وف یران | هنس

 هلا روطاس یعاخ نالوا هلماح قلبا یا هب راح هبحتز رپ هدنناديم افو هدانا لوا

 ینعناخ كلذک یخد هیراح هز ر رکید هدنراوج هناحوط یک ییدشا مادعا

 "| هلک ۰ یدلرتسوک تربع هرئاس قر هلوا مادعا هلبا بلص یخد یسکیآ هلکمرداوا
 . هنلاوحا كن اه یودرا رب یدمش

 ۱ 4 نواه یودرا میاقو د

 یوالا یدام نده دل وا شمر و رارف هرز وا كما راجا هحیاص یهناعتل ود

 نوخا ى ه رص N یسنماف لا تح ینادناموف شا هس ور هدنطسا وا

 | ه راوو هقرف رب ثلکیش نوا هنس رزوا یرازا یعوا یحاحو افشا 0 رادقمر

 ح لوس جد ا وا رسا و قوس رکسع كشر نوا فالذک هنف رط قطاو

 ۰ ید رو هس رز وا نواه یودرا نانلو هدنمش هل س ود را

 یسایقشا ولغاط لصالایف اشاب لباخ ییهحاشوق نالوب هدنس هظفاع قحاب هداننا و

 عقاولا وه درهم هلا تدالح و تعاحش هدنس ع فونص بول وا ندا

۱ 

 | هدنروص قفاوم هما هتسو نوسلوا هسرولوا لصن یه یلود هسور الاب هجو رب

 0 11 هدنتیعم هلفل وا تاذ رب رهام هدب رح نف تایامعو هدکلیدنح و رداهب و رلد

 | ا یسملم هل وا هل اقم 1 هب ول هس ور هدلوفوا یتم هغي دل وا عمتج 9 ۱

 هه کسع فئاوط ورندنفو رب كحمدا ققحت یوغ هفرط لوا كی ول هسور کیا

 | تانبست ناصقن و هفولع 5 ارتم ید رکسع یک هدنتیم ها راشم هرزوا یفیدل وا تداع

 اهنتو كت اشاب لبلخ هل راما رارف هب راح الب هدنروهط نمشد و رادتا هنساغوع

 | ییهراو تواک اا و راولهسور ندنکیدتنا تعجر هنواه یودرا قر هلاق
 را -

 ود شان قیحاو اشاب لسعاسا هلبا شاپ اباب روهشم یخد هدنرازأب لغ یحاح

 ۱ دما ود رلرولوا دیدس دسر هول هبسور لغو خمش لبلکرا نالوا فورعم

 ۱ . یدا روت وا

 ۱ هد رالید یس هيب رح علاقو بولوا هساع ا هدب زاغهو بو رح هحش وب اشا ابا ارز

 ضع تولوا ندنسالکرا یلوطانا لصالا ف ید شاب قحا ۰ یدشلوا نات اد

 | رارف هدنروهظ اشاب یضاق نکیا فورعم ود ماما رواک قر هلوا یملط دب كنهماظ

IEG RT 
 : هرا هلوقموب یسلاها لوبناتسا هد هيا شالقرب شمنقاط یتاونع قاخیش بولک

 (تدوج راز ¥ ۱۲ 9 ( عسان دلج )



۳ e VA روح 

 یرحیکی تدمر 9 دورو هب داعسرد هع دوا مو ص خمش 3 ۱ در دل وا شکه ناذلا

 ا ا ا د وص هرانشرف نوحا تحبصنو طعو اضم و دومق ةد اف
 كنادعا قر هناروط سا شهر وا ها لوکس یان ءدامو ن

 هد هسا یلزبشاعر ههم دق نئاوق كنس هفاط یرکسع هج رک بس هنناضطو هلغ
 هارازوس وللو رتب رولوا شبا مه هلقلالوق لکد مزال یخد مادقا قوح ردقوا

 یس هلوقم ماوه یک یرا هجوق فانصاو یرلنکسا هلشق ندنکیدلبا لافغا یمان

 ۳ 0 یردلوا تزف ا غ تفاقو هنسههروع تاک كنا ماوع نالوا
 دیدش هاب و الاو EA ىلع یتبم یعودف هنسوب و ددا کا ما خمش

 لیرت لیرت قالسح رج هللا تسوبرب زکلاپ هدنسهقراو قسجا یئاب هدراقوغوص

 ۱ . یدرلر د یعررتت

 قرەلوا تافتلاو مارکا رهظم بوشوروکی خد هلا رصع مالسالا خیش كر دیک

 قر هتاصراتمارک بودک هن واه یودرا هردص ندقدالقحرر رر یراکو لاحر

 ردق هضقوم یرازاب یلغوا یحاح قرهلآ راهثاو هل وک نداربکو ارزو ضعب و

 ه وهسور هدندنع كناقح مقاط رب یتنلوب هدلوق لوا كنا هتشيا ۰ یدیشمتک

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
1 

۱ 

 . یدروبهنلوا دع توق كو رب وشراف
 هداتئاو بوللو هدنمکح لوق هرق هلرکسع كس چوا کیا هداروا هسشيا اشاپ ابا

 هقشا ندقدنخ ر هدنفارطا كنس هصق یرازا یلغوا یحاحو یی دلوا جا نما

 یداج كردبا روم ندهوسرخ هللا هملک هوق ولهسور هدلاح یتیدلوا یماکحتسا

 كده وارشح رکسع نالوا دوج وم كدا موج "ةتنبینوک یحنشب نوا كئالوالا

 هدنلوب دانا داب هج یه بویئاب هنالاق هنشود رلولهسور هدهسیا شمالاج بوشیلاچ
 النسا ییهصق ورک دم كرءر و ج3 و فلات ردف كم نواو كردا رام وج ولت دش ۱

۱ 

 ۰ رلیدتنا یسا یشورف تامارک خبش موقعو یناشاپ لیعامسا هلبا اشاپ ابابو
 ۰ و و ۰ 6 ره

 نواه یودرا و طب ەس ج وا ی راب زوسا كس هدنسهع و یدما قلاف ناس ۱

IE 2 7 ۰ | 
 هماقم وب هروک دم هب اکح تولوا ج ردنم هس سع هناکح ر شل هعوقو نکا هدهب ردا |

 د هبار وب اهن ر اعد وا ررح هد و هع وم ندنغدلوا ساتم

 . رووا هوالعو ۱

 مک دوخاب یسهناکچ دنه ینو رپ الم رول هلتباغ هتروص یتلخ هناتسآ مز
 عا - ص ندقدرد وا یتروطو یزو تواب تشه هوحمارب یر ندنراشالف

 قلم للاد ك ندنعابتا كمر ر مردم رذبا هش رف یراهنک ندالقع لقعا |
 ین راکتمدخ ۳ ندنناف و كرد یدارا و ثخ ر راک هلحو نداهفس رار د ۱



 دز ۱۷۹ - 1

 هرکس لنووک ددم ااا هنس یار < یا شک یا تاب وار هتشاب را

 ةیاودیکا و کل ندنروم نامز برف ه هنس نوا ۰ یدلوا اغا ند هاش

 ی دل وا نیش همنخ هدنسا رخ ه ردا نواه یودرا بور و مان ود ندلاحالص

 رد رد هنمات شا ورد ردقن وا هرو دلم یار ردیسهتس ج وا ا زوسکیا کاتا

 لزو هب رهش ندنسهس زح ود را هب ودنک بوناح هتل ود لاحرو مظعا ردص تولک هلا

 یتق ندرلن و بوروت وا ردق هامیتلا بور دای تانمعت ندیلاع ردص حطم و ندننما

 كم دم هداز كم یغف هدقدلوا كجهدک ههناتسا رودرا هرکص بولا لام ولتلک
 ه.هناتساو كمردشلرب هدهنردا هروک هنساضتفا كنوناه یودرا تامزاوا ی یدنفا

 تي دم نوک دم ش ورد رکا شقوت هدنآ لس رومام تان

 مدیا هدکینالس هل رومام ریقفوب هداننا وا شلاق هدنا كرهید مرولک هاا لا آ ]
 هنسهمبخ كسدقا كب د هدنسارګ یارس توسهلو هد ردا ییودرا هدعد وع

 دیک ربارب هنا هل هکمتک هبناتسآ یدقا ناملس هربقهلا یس ومريم مدراو هتراز
 یرلک هساح ندلا حالص د وهعم نکا هد وب رل رب مدیا تقفاوم هدنن هاکع د

 یک مج یال شما یلاقص شمشروب یزوب رداغا ینطصم یلاد كيب هکمدروک

 هنموقلح ینا هدنماقم همر و هتشر رس ناما ۰ یدلس بوقاب کب هدموقص شم رد وا

 كنافطصم بوقلاق ندنر هلا راقوو تمظع ردقوا یدنفا ثكب دو ۰ یدلبا عضو

 زردک هیهناتسا زب هک یدد هرکص ندتج رار ۰ یدلروق یغدوا یدوا یلا
 ندلاحر هذ کمد هات یدر لب هنف رط ماش هزب نکل دسك ا

 ردیک هلو نالف رولوا هللوش نالف كما هن مماس كدا زابن قشع هنالف نالف نالف

 سهروک هز وکر ین رح وش مهراو یخ دن یدته یدقلاف یدناص تمارک زار ود

 كف رح یدنفا كب دم کم مادراو هنسهمیخ نالوا هدسرق ل كموقم وید

 ۴ E ٍ هند 1, ۵ دا ندم هفرا هحفخ نوراو ش ههش ندمووط رو ندتارا

غل دراو هنس ۹ مىخ كم رح ربقف نکا نسل
 ۱ قدروت وا ید وا یبلا من وا بوقلاق هدم

 رادقمه بودادلا هوک هب یرصع راک و ۰ یدید یازوط اند مدد ردلاح هنوت

 ههناتسا ارز ۰ یدید مکجهدارارفماشخاوب مدلوا ناربحیداب وس ینغیدلآ ین رالام
 رولوا لکشم لاح مسرولوا كجهرب و هتشررس ردقوج رولس ی هداحموا مسردیک

 ههنا یوم ارج تاب دا کو دلت OE بوقلاق ه رکصن دک دید

 قیدصتهدس ۰ یدلیالق ین دل وا لصن هاب ریس ندنسهد رب رداچ یهنضقو ۰ یدو

4 
 راذتعا فی رح یدنغاچینبرح هلبا نایعت مدا زیت مدایوس یدروص ینیبرحمدلیا ا

 ت
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 ۱ دو دف یف رج نوح هاب | شا یه هدک داب | له هلاحر ود را ك مصع وا

 زور هی ۳ یتشیا فی رح هداف هن رابداءا خسوت وید كدمروتک هللا

 . ررلکد مولعم یدلوا هع الح یدتک یخد هفرطرب ا

 . )هلک هددص هب زب ۰ یدلوا ماع هدارو یعالک كندتقا قاف

 ہرک وہ یخد شالق مان شاب قیجا رک ذلا فلاس یک یتطصم یلاد كيبوب هتسشیا
 ۱ ور یدا شمردتناط یو یسودنک بودادلا یناسک قوحر ه دن واه ی ودرا ۱

 ب زکلای ینراسا كنا یدلتروق ندنا سانو یدلوا ریسا هند راولهیسور ها

 كنج تقولوا یک اشاب اا اما یدرونوقوط هاقح نالوا دقتعم هنتالو كنسودنک |

  SEشا لباخ ی هحناش وق و ی وا رسا در رور نال وا ر وهشم هدایز كا ۱

 هدلاح یټ دلوا هشب داو هشدخ ثعاب ههه یسملغاط هب را الب الا هج ور ثانسهفرف |

  Eیسحهخرح نواه یودرا هلا الماسا یسەصق داغ زایه كرل ولهم سور ۱

 دلا یربا تشهد رخ ی رلکدتا رسا جد یاشاب یرورس |

 یسهلواقمو هر اح نالوا هلا ولهسور كاساعوا قم نالوا یماسام هرتساس هګدقمو |

 ینیدنل وا م تا 4 وله 9 لا ° کز جد اف ٥ رتسلس ه دنا وا وب هحتساصتفا

 یدن وا عامسا ۰ 4 ۱ میل

 ی ی

 وا ا هبهطاضم هرزوا یداص كنلود هسور کول وش بواد زا

 ناز وتس هارو رغم تاع والو مرايا حاص Is هدار وا بوراو هر هن اتا راوح ۱

 یدشل راب

۰ 
 ۱ ندی دل وا ش 1 رد وک هب واھ ںاکر E راد تحت 9 رط لاحر هد تب وتحمو

 بیس

 هدقدنل وا ضرع هب واه ر ۱ وصح هلا ل وصو هر داع س رد 5 سم ر 1 تي ال والا ید داح ۱

 لها هل اب لا و فرە ۱ وا ت ام E قوق یر 0 رمصح ا ناخ دوت ناطاس |

 عماح 2 بود یرلک مزال قملقا هنسهراح هحتلم قتراو ثمردام هماللسا

 هعطقرب هرزوا قعوقوا هدارواو یدتا سما یتسغلوا دقع اروش ساحم هدنه رش

 كن ال والا ید دا ناهو یدناف نالعا ههل ت تسفه رک و یدروس رادصا ن و اه طخ
 r ف
 ۰ یدنل وا دع یوم بل هدنعماح 1۳ ینوک ین رب ی را

 ۹ حر 39 0 اع ییهبمالسا تلم اموع نواه طخ ناسا
 شا را ر

 ۰ رونلوا داربا هلیقر (۱۳) |
 كع 3 كایعت مس عماح لت را رح هارب باط هان اخس د ناطاس ہدم وک مو

 ) نالوا )

 3 DS NACE ات مس
 توتکم ر ترس ك همر | رادرس ندنفرط ماف لارنح هدوهرص وه هتشيا
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 1 ا ۹۸١ رد نوح 3 ۱
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 ۱ هل و املع راک و اشاب اتو یدنفام اللسالا خسش هدهىبم و تر وشم . ساحم نالوا

 ۱ تاکر تاب و 8 یرلقدلوا. رضاح مالالا لا رفع اس و ناراکرس

 هجرت كنکسنماق لارنج هد و یار رحم كمركا رادرس ادا بوقلاف هعایا نواه

 | راهح یسهدراب عاضوا تك ولهیسور ه ۰۱ بار ههحا و لج وکم دهد راب و هل هات دک نیا :تکارفآ مهدی تا و

 | كراضح هلسسهعلاطم ین دلوا دوقفم تمواقم باسا هدهس رلک نارک تاش هسلحم

 نواه طخ نالل وا 1 هدلاح یرلفدل وا ره رخ قرغتسم و رک بح رس یه

 روعاو یرلک هشو رخو شوح هیهالسآ راکفا كردا را نک ا یک یتیدنوقوا

 ۰ یدلر و رارف هر ر وا قعامط ردو ه هح رد ٠ هدتلودو سد

 هه رش صاوا هنفرطیه كنهسورحم كلاس یرارق كنارک یاروش وشا یسادرف

 ۱ . یدلروم توعد هتداعس یاول تح هبمالسا تلم اموع قرهنلوا نالعا با

  یرلمقلاق ككناطخ و باو ندرلهدلب ندا ابا ندکمردنوک رکسع ها عو
 . یدلرداس هف رطیه یدلوا تناید همزال

 ناکرا اموص ندشدلوا تكحهدا رفس منع تاذلا یرلت مضح دا دوم ناطلسو
 بس

 رامعم نوح ا یرمعآ تلخ ارس شات دواد ناه و یدلشا هفع ال مضاح ه رقس تلود

 ۰: عدل ها تصا ینا اس نوا ی ریمعت ثسارس هب رداو بسر و ن ۳ را هام و

 ۱ ها نع ىە رفس تاودا راحتو فاصا و Eb رضاح ه رق س تر دو باح ا هل و |

 | قلاو یرکید بتودک یر هسلا راو ا هدهناخ رو قماغاص وا ۱
 ست

 ص عماوجو رادصایلاع صا اباطخ هسملسم می و هب اطا اض و ماکح یواح یناهش 3

 ۰ یدناو نالعاو رم هلا جا نکا ی رار وص ددعنم ه رزوا قع و هو وا هددحأسم و ۱

 ۶ اطهار دن یلعوا كنا داب مهارت ۱ قسا جاا ریما نالوا یسلاو مورضرا امدقمو

 وس یرکسع یلاوح لوا ۱ دا یلیا جا یک ینیدنلا وا بصن یجشروس هرزوا كما قو
 . یدناوا صن یجمروس نوجا یمورب ندنراف رط سوسرطو هندا ید اھا ۱

 لئافو راشع ناو هدنراوح دا 5 و نالوا 5 لخاد ك E راجو |

 شحلا ةعياط ییاشاب ن دلا لالح یلغوا نانلوب یسلاو ساویسو كب رح ندنرر

 دوج وم هدهار یاسا ید یمودنک ندنراهقرا للا قوس هوا ا
 | صقان ناک لإ تاغا ورو ىو E ا لها نالوا

 ۱ قر هل روم AU هب واه یودرا هل رکسع کج هام هدا عج هرزوا قمالوا ۱

 لغوا ناعهرق یداردنوک هنفرط هللا نیبعت رشام یسادختک وق كنسودنک
 . ئازا رومأم هنوناه یودرآ تلذک هرزوا كلک هلرکمع ردق كس قرف ید |

 | بولوا رومام هواه یودرا هحدقم اشاب دم ورسخ ریزو یفرصتم یبا هجوف
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 ها اشاب ماقمُعاق ۰ یدشما مارا ماخ بصن هدنسارح اشاب دواد هللا روع هنفرط
 یدلروس ناسحا تآ یلعا رب هنسودنک ند راي رهش فرط هرکصندک دنا تاقالم

 ۰ یدلردنوک هفرطلوا ناهو یداریدک تاج هام ا ونع یل هب راوو

 اشا مهار ندنآریمریم ی تكناشاب و مسح هلآ راشم ه دن ر وص رور دنح ۱

 رق كس نالوا دراو هداعسرد هداننا مو ۰ یراک هلرکسع هد رک كلج وا یخد |

 ۰ یدازا جیلقلاد ره ز وشد قرەلوا | قارس نوا هرزوا كلردنوک ههنراو ۱

 ید رفن زویشب كم نالب زای قرلوا وللکوک هللا لس یف ندهباط نیشن هسردمو
 . یداردنوک هنوباه یودرا
 یاحا برضو برح هاب نانو هدنرافرط یلوطاناو ىلا مور هداننا لوا
 هلفاق E یللوطاتاو ردک توشوق یرغوط هرادحرس هلا تک رخ ندنرلرب

 . ید راردبا راذک ندنرلربعم یلوسلکو لومناتسا هلفاه |

 كرلولهسور یدنفا هللا ءاطع قرسا مالسالا خيش نالوا مقم ابفنم هدنسهبصق قلنازق

 هلن ندنن ره 7 یدنک كنادعا یک ییدتسشیا ین موخ یغوط هران قلاب

 اا ی جا را هدف رط یلوطانا ہاقنم ند کی داد | اعدتسا یتسافنم ل

 ه واه یارس هحاسهاا اننو اعدینوک ی درد كج ر هرزوا قلوا نوباهرفس ةمدقم

 ۱ ردشفل وا بصن یعاقمماق اق غوت هب یلاع باب هحاسو یهاش عون

 بوقلاق ندنواه یودرا نادنسا الب یدنفا هداز عاد یسضاف نواه یودرا | ۱

 شوک و اعلاو عفر یسهبنر قحیلوا دراو هلوسناتسا قوت نیدرد تلحو

 یودرا یلوطانا هاب اب یدنقا ملس هداز یتفم هنر و یدنلوا الحاو ین هحبلاخبم

 . یدلروس نیبعت و بصن یسضاق نواه
 ثادحا ون ون كنةنامز اشاب لماخ نانلوا بصن یماقمعاق یمظع ترادص هحمدقا

 یوک یشرب نوا كحر هٍلغلاق زحاع ندنس هب وستو لح كنالکشم یی راک هدا
 3 لاحر یامظع هنر هللا لزع هرزوا قلوا مقم اک دکترا |

 ۰ یدل وا یاعردص ماقمعاق هلت راز و یالاو هز یدنفا رکداش دجا یتما هناحش رض |

 تافو مدقم زور دنج اشاپ نسح قسا ماقمعاق نالوا مقم ادعاقتم هدنب .وک یضاقو
 ناسحا هباشاب لالخ شاعم , شوع كس هب رهش نالوا لحنم ندنا هل وا ن شملب |

 ۰ یدلروس

 و

E 

 | ۱۳ اودورو هرادکسا هلرکسع هدن زا كنم ىلا نوک یحنم رک کال و آی فا



 تا

 . یدنل وا لف هدرا تفو ینوک رازا یندرد "

a ۱۸۳ r 

 اا لس نالوا فو رعم ود یدنفا یورصم هحا وخ ینوک یحدرد نوا تنابعش

 ۱ هقاح هدنش رش عماح هرن املس اعاد تو وا ب رشم تاغ یدنفا ی ورم وشا

 ضا رعت زادنا فرحوللوب هفطل هسرانلوا برشم قوص كانهباط نالوا رضاح هنسرد
 یان اضم ندشیدلوا شما تلفن ندناشاک ولب دنول لصالا فو شمرولوا
 | روسج و رلد هدنناذ شهار د یدما هدمرب زا هبفاک نکیآ هدنکنزوا مای من هدس رد

 ی هد هلسا ره قللوف نوکرب هدیاوا یی دل وا نیش 4 ردم هلساسح قل وا

 . یدشلو ترهش هلسقل یورضم ندشدل وا

 لا دفا ادلع مرح ی هداز قحراتات ندشب داوا فقاو هلاقو برح لاو
 بوج و كنه رکسع راس فونص رکو یعاظن ادب كنءسماع هاعوط رک هدکلرب
 یواضس یضاق امدقم یدیشاروک یراتمهو تربغ مظع هدنرلهلتسم یماظتنا و ملعت

 عقاو هدنرخآ كنموم ؛روس هليا ادب ابن هرکصندک د شا متخ بودوقوا یتریسفت
 نوک لاص یجندرد نوا كناعش هدک راک هس هع رک تا (نیلاعلا بر )
 هلع هللا هجر ۰ ردشملا تاوشم راد م سع و تابح ءهلاس ر مح

 یدک هنناح یلیا مور ندن ربعم یلوسیلک كناشاپ دیح یحیروس ینوک یوا ا |

 هلسقاخ یسومش لمکم اشاپ مارہ ید یوک ینشب نوا كموقرم هام بولیدیشیا
 شا دواد هلا الا هرز كمتک هن واه یودرا رک هلوساتسا ن

 . یدلراقح هنسا ر

 یدقفادحو نالوا شقلوا ینو لزع امدقم بولوا نواه باکر سر قسا |

 الا هج ور 3 یی دلک هداعس رد هدلاوش لئاوا قرهنل وا قالطاو وفع هداشناو

 هلا وفع ید یدتفا هداز عاد یسضاق نواه یودرا قیاس نانلوا یل هحیلاخمم

 ۰ یدلروتک هداعسرد دلا و

 ندهارورض روا یساشن | اددح بورا قم لع تا د
 كس ی ا رو 9 كس فعکلایدا هل راتف رعم نارامعمو نیسدنهم یتیم هنغیدنلو

 ینوکی عتنوا كمرح هلکما نابت کج هلسهنلوا فنا هلفراصم هدنراهدار هسک |
 هدنروم زوردنح توللوا بصا ییمااس یدنفا نیسح ندنواه ناود ناکحاوخ

 نالوا و رشو عیطنم هات حد, یار تاب ندف رط یدنفا مار ندمحنم رس ۱

 ساسا و هد راتح د وعسم تفو نال وا جارختسا قروه وا عیار ا رطان ند روت ۱

 كنهححایذ قرهلو ماتخ یاشو رفمو یسهدا ندلوا هلماک هنسرت یدشفلوا ۱



e ۱۸۵ جی 

۱ 
 تابح رام وط 9 هد هحل ایذ رخاواك لضاف ر وهشم سعاش ندر هداز رد سهاط ۱

 ۰ را

 هدع) . یدشغل وا هس ر توللا هواه نوردنا هدسناخ دحج رود هلا یوم یافوتم

 هد وا تدم رب بونلوا غارح هلسشل و سودر ندنویاه یارس هدمناخ ماس رود

 ۱ . ردشعا تلحر هاشع راد هداروا هللا له هشاطکش هدعل و تماقا

 رخاوا رد راو یسهموظنم هعطق کیا هلسما همانناوخ و هماتنانزو یاود بن ص

 ارا كرا ت لاک هدناوآو تولوا اغ ةضرام یالتم هدنرع
 روک ذم هدنخشرات این هبلایموم هک رد هداز یناش ۰ ردشلوا اق راد مزاع هدنروم

 ۱۳ روا ضا هدنزرط ك نخ لقوا سم
 )هلک هددص هنی زب هنع هلا افع یدااور ینو تالابم ی هنوک

 ۱ ٭ هس رح میاقو *

۱ 
 كنهانتفالخ ترهعح تاد قرهل وا ررقم ه رام هحتلم هنهلع ولهسور الا هحور

 ناحه مظع هب هماع راکفا هس رزوا میت وا نالعا یئج هروس تع نع هرفس ید |

 ۱ ۰ مه ندیدحو صرخ هلا ترودک و هش دنا هدهنمالتسا تامو یرلک

ENES 
 ەدىنمشڭنەىمالاسا| ا هدانناش دلوا راج ود هلاح ب غر هل وا تان هرم ومع راکفا |

 ا کا ےک كنالوالا یدا ندیمرکآ رادرس فرط راد هلت رفظم |

a ۱۰ یدلک حارشنا هعا هب هم الاسا 6 هلدورو تار رح هعطو ر  

 ندف رطرب كردا قوس راودرا لوق لوق یادناموق هسور الاب هجورپ : هک هایوش

 اک بولک هنهاکشب یمش ید هلسودرا كوس یک ییدتا ه رصاح ییهراو ۱

 نالوا رببعت یلوب یشوق ندنماذح یلتفیج هجارتسا عقاو هدنراس بناح كنانمش

 ندکلتفح و هسعل هدد رزوا ترص هحراو هنامر وا ناک هدنهاکش كالع |

 برص هعلق دننام هدلج نابم بوراص هعاط نالوا طع یرغوط هنسارو نیس

 ۳ ۶ ا اا هقمراقج رابوط هلساقنا ماکحتساو یبرتم هدننورد قلافر |

 ردف هراسب رتم ییدنلوب كناشاب نامع هدنس وراقون كغاط لواو شهر و هفرط لوا

 - .یدا شعا یطح

 قلغاط هل وا هسخ و بواکب لاف دوا یک ی کا ۳ تن ولهس ور هک لاح

 قحهلواارحااق رفتمو یج هم هدناارجا ی هروامییدتسبا هرزوابرح نفهدرار |

 . یدیا راکرد یکجهبمهشلهع هلا رلو مع ینادف ماطر هدن رله راح غاط

 درهم هدا تام را ولهسور تلحدا موشهارلد و هاد ص هنمالاسا e هلع ءانس

 ( هحک )



e ۱۸۵ جح 

 شاب ردق هرب تعاس حابص یساد رف بولکچ هغلابق لوا هنب هدمرا تعاس هجا

 یرلهاکنصح كردا شورو هنر زوا كرانا هبمالاسارک اسع هدهسیا رایدمرتسوک

 بوررغ هدا قلنامروا نالوا هدنرص كغاط بوراپوق ندقلابق روک ذم نالوا
 ت ول ورک قایا قایا ولهسورو شلوا دت هب راع هلصافالب تعاسر نوا ردقهسمش

 . ودشملکح ه رصوشراف نزود قوزوب كرەم هللا ید دنکلتفح هحاوا

 یدلزو نمشد هدننورد ینمش یتسوا یدنکا نک رونلوا هراحم هدغاط الا هج ورب

 5 هداس و یراوسو مافو و ندنکلودنک کک هلغغ وا هعاشا ود

 تعجر ابولغم رلولهبس ور هاکعا ماحتقاو موم هنیرزوا یسودرا هسور كره هنکح
 بوشل را ماشخا هدلاح یرلفدل وا روح هکفلزک هدرلیداو یهدورک كردبا

 . ردشلردشلر هراس تم یخد هنمالسا 1 اف

 ردق زوبحوا ندهبمالسا رک اسع هدراهرام قرفتم نالوا دتم ن و وا هلهح و و

 . ردشلوب عوقو یقافلت یک كن ولهسور هدلاح یی دلوا حورح ردق زویش و دیهش

 هبهبمالاساتلم هدقدل وا لصاو هتداعسرد یعرک | راد رس هئاق نالوا راد هراهعقو وشا
 ۱ . ردشلوا تیاست ؛یداب هحیلخ

 | ینوناه یودرا هرب ندرب یک ییدلک هنهاکش» ینمش کسنماق یلاشرام هیسور لصاما

 موم هنیرزوا یش ندنف رط غاط نوجا ثكمروک شیارب هایزوت یعایا هدیوربشش
 ۱ روبح هکملکح ورک هنیرزوا یسهعفادم اوف كنهبمالسا رک اسع هدهسیدتسیا كعا
 یجماقو هلو هع هرزوا كما قست و هرصاحم ین ینمش هسرزوا كناو یدلوا

 نا ك هرج الا یداح هقول ندکدتا هسعل E هفرف رر هنو ییوص

 ترشاس هنساشن | هس اط هدنهاکشد قلوروق ناک هدنسوهراق كنلوب وشوق ین 3 هش

 ابا مو هیمالسا تازغ یسادرف بونلوا تمنام قرهلینآ هربخو بوط هجیکهاکممتا
 فرط هنن هه راح نادیم یدلشیرک هبه راح كوبر هرکصندقدلردقار, هباط لوا
 . یدلاق هدنابمالاسا

 داردنامادقا ولهبسور یس هحک یت ربا هرم ینکیا نوا تكنء رخ "الا یدامح هدعب

 بوک و د یی راسب رتم ینمش هجیک رب نوک رب هلیساشنا هبباطرب هدنسهقرا كنهباط لوا
 ناوبح جاقربو دبهش ینک جوا ییا هلکمردتبا تباصا هلک اقر, هنجما شوراو یتح

 هن رزوا هماط لوا یخد ندنرلهماط ینمش طقف یدلّمس هناخ جافرو یدلوا فلت

 نوسم هديا رارقتسا هداروا ولهیسور هلغغلوا هلباقم قرهللا هربخو پوط ماودلا ىلع

 یخد هدرلهعفوو و یدلوا روب کا كر یرلسب رتمو ها یس هحیک رازاب

 . یدلو عوقو ینافا یلک كن ول هس ور |

hh i 
iD 



 یک ۱۸۰ بس
 هل طه رتساس قرەر دلاق ندنهاکشم ییمش یتسودرا یلاشرام هس ور هس رز وا كلو

 لوب دارغ زاره ینس هقرف نالوا هدنناح هجارتساو بولکح ورک ردق تعاس ییا
 یماقو هدنل وب هعجو هنسهب رق هرد لاف عقاو هدهفاسم تعاس قحو کیا هدنرزوا

 یواه یودروا ندفازوا بّوکح هرلورک كاذک ید یرلهقرف یهدننوت یوص

 ۰ یدلوا لوغشم هللا ریحعل و رصح

 زک دهرف هلا اوه سودولر نوباه یاعود لوک یحزکس ى كنال والا یدامح

 نوحما قفلوب هدنتسوا راک ز ور هلغلوا یمسوم یسغوط نوک حنا بوقبج ندنزاغوب
 تسارهنسک هسورر نروتوک تامهمو هربخذ هنس هعلق شاف ردک ندنرابیق ىلوطانا
 قرهنآ بوط جاقر بوراو هنهاکسشب كيهجاوخ هرکصندکدّسا ذخا ینا بولک

 روهط هنتروف ولتدشر بوراو هنسعوط نوک اوه هدانا ییدلبا دیدهت ییادعا

 ه"راو نواه یا ود راجان نیفلوا رادهتخر یراکردو نرس كراك جیافرب كردبا
 . یدشملا تدوع هنفرط

 نمشد هللا جورخ وراشط هرص هرا هبمالسا رک اسع نالوا روصح هدهن راو هک وملاح

 هحورب و یتع نع هفرط لوا ندنداعسرد كناشاب ورخ نکیآ هدکمنا موم هنرزوا
 ید نواه یاعود هرزوا یتعجر ندنهاکشب ینمش كنس ودرا لاشرام دلق الا

 ۱۳ ۱ را مش یرملوا سوام ندهزاو قرا ولهسور تحسلک ههنراو

 باسا هلا لوخد هبهنراو بودکخد اشاب ورسخ و شمتک هف رظاوا بولکح هرزوا
 . یدا شا تفت هنلامکتسا كنهظفاح

 مدقا نآربهلتهج ینیدالک | ینغج هم هلوا بای رفظ هب ینمش هسیا ینادناموقشاب هنسور

 ندنسودرا هرزوا كمر و تب وه ههقرف ندا هرصاح ینا نوجا النسا ینحسور

 . یدردنوک هفرط قحسور هلا زارفا رف كس نوا

 هدف وادادمتسا هلا ےدقت رل مان داب رف E رخۇمو مدقم هسا ندقحسور

 هرزوا كلردنوک هنحسور اغا موم ندنرانشاکس مرک رادرس یتم هنک ودبا

 یدلروس ام هن ج رکسع ولهفولعو جیلقلادو یدحکندرس ندرلاضف راوح

 ینابعاهحفولو اغا نیسح یثاب یوق یسادختک شاپ اباب نانلوب هدن وياه یودراو

 هقش ندرک اسع نالوا یراتعم دوحوم اغا لباخ ینابعا یولسو اغا بوبا یحاح

 رفت كس زکس كردنا باج رکسع قفاک رادقم ندنراضق یولسو هحفولو یونرط

 و یاهو اور هل هلا
 كناشاب لملخ یل هاش وق ندنراف رط اغا قانشوب یناعاو اشاب ىلع یطفاحم قحسورو

 ۱۳  تسورایما للخ ندنک وبا شقلوا اطدتسا یسلردنوک هفرطلوا

 ۰ یداروسب نیت
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 هه ۱۸۷ =

 هو رطهرتسلس یه كن ولهبسور ینوک هنن اش ین زکس نوا كنه رخ ۷ یداج

 یود را هلغملا رخ لدل وا هدنتس E یسودرا بو الشاب کما لق

 رااغاواغا دحا یرظان لیتارباو اشاب د ومت یجهخرح و اشاب نامعیرکسعرس نوناه

 یراوسو هداس ردو كس و هلعم نادا راسا غا ماماو غا للح ہاغا

 قحسور رایدنلوا جارخا ندیننش برغملا دعب یسهحیک هع قرهنلاوا بیترت

 كس هللا تامهمو بوط یخد هنتبعم اشاب لملخ یهحناشوق نالوا صن ى

 « یدلراقبح یار هللا هقرفوب كرد ریو یرکسع ناش دالوا رفت

 ها باحصتسا یرکسع هش ید مرگ | رادرس رحسلا لع ینوک هعج یسادرف

 وا و تعا نالا نودا تک رخت یر )وا

 ول هسور تاهن بولوا دت هب راځ ردق هسروص ید ندکیا E یدشرک |

 هنهب رام نادس ندشدلوا روح ههعجر تا هلا كر” یفوم ییبدلوا شعوط

 . یدلاق هدهبماللسا ك

 اغا نما ىل و ل داخو یساشا ی اتس هن رداو اشا دحا نانلو هدهن ردا هدناوا لوا ۱

 ۱ یودرا بوش را یرلزکسع لغوا نافع هرقو هداز راح هلنا رانابعا ضعب یکیدو |

 هرزوا قفلوا رادتا ههضرعت تاکرح قرهنلوا تک رح هب ورلبا کف توق هن وناه

 هیسورنانلوب هدهفاسم تعاسییا هبنمش ینوک یجنزکس یعرکی كنەرخ الا یداح |

 هعج یجنح وا كحرو یدنالشاب هنساشلا هساطو هب د رهح سا رتم هدنهاکشبب ی ہ ودرا

 ا هب رام تعاس ج وا او یدلل وا مو هس رزوا نمشد ی نا

 تالتعاسقح و يا تور دلاق یتسودرا ناه كرهبمهدنآ تان ید هداروا ولهسور

 هداننا ون نواوا لب ه ره كس سد اعا كن ولهسور هدن رله را ینمش وشا

 ندنش دل وا هدکمشلهایز توف ET كرەلك رکسع هن واه یودرا نرد هسیا

 ول هسور هدنجر طساوا نکیاهرزوا قفلوا ماحتقاو مو هنرزوا ولهیسور رارکت

 ندنس هفرا یم هنکن دلبا تدوع هلش رط هرتسلس بور دلاف یتسودرا نوت نوت

 ین و دن کا هی یو اچ هلا یراوس كبش اشا نامع

 ین رکسع ہد زک كردبا زارع هبهقوشراق ندهرتسلس ینغارغا هسیا ولهسور

 تعحرو شما ددشت یتسهرصاحم صا كغحسور هللا هوالع هنسهقرف قحسور

 یرله رف هاب نانلوب هدنرلراوج هاب راهصق دا عزا هو قستع هع ن نکر دک ۴ بودا

 . یدا شمتد ا

 هلش رط دارغزایه ندنغیدملاق درا قحسور هلا یتمش هبلع اس

 . یرکح ورک ردق هب هفاسم



 | لیلخ یلهحشاشوق یتح بولوا لکشم یلقاو قوس هربخذو تامهمورکسع هفحسور
 رد راشملوارو.ەغمشالوط ندنف رط یو رط هرزوا ما دادما هنحسور اشا

  كنسهماف قحسور هح 3 بودنا هرصاخ حس ور ورب دندمر هسلا ولهتسور |

 شا هلا موخ ندنع دل وا ۳۳ت هحعلمخ هدنحا هداسل لکد ناتم ك یاماکحتسا ۱

 ا ندنندنلوب هدنلا مالسا لها یسهعاق کوک رب هدهقوشراق هکیدلاق یدبا لکشم
 | لع ءانب یدیشمامهدلا هطاحا یک کرک ید ینفرط تسوا كغجسوز راولهسور |

 | كنهرخ الایداج r كغحسور ندفرطمهولەسور كلذ

 | دنهان هرزوا كمك هنف رط تسوا كغجسور ینوک یستربا رازا یحدرد نوا

 هلا اوه قفاوم یزوّقط نوا لو رەب ود هعطق ید زو وا رک و راخسص کیدا

 | هدنحا رلغاب تماغا یانشوت هاب | اشا ىلع طو اح و ت ولوا اشک نابدا ییغوط وراق و ۱

  هدن رلکراک هنسوشراق قحسور بوبا دق یرلپوط نالسآ ندراهماط یرلکدتا انب |
 هدک وک ر ارومام بولوا ندناعحش نادمآرس هلا اشاب نادلایلع یظفاح کوکرب

 ۱ قحسورو ترداىم E بوط بونا هام غا لو روب یا یجوف نان

 ! ترغ هتعنام ید اره هللا باکرا رکسع هحیاخ هرلهوامو هراشاف ندنفرط

 : ینامهمو E E یسەعطف یتلاو فرع یسهعطق ا رەب ود را دم یرهللوا

 تو هف رط و راق وب ه دلاح یرلودل وا رادهنخر یک نکل بوم | وا طض هلا .

 ۱ ۰ یدنا ر 5 اشمتک |

 2 ص ۱
 هدهسا دتا موخ ولادشرب هب 3 ز وا یس سور ید ۳ ولهسور ہر حص نوک ییا ۱

rs |یدلبا تعحر | رساخو اس اخ یم هس رلتم واقم هات تم لاک ثان همالاسا ا  | 

۱ 
۱ 

 رکد بولوا فلل یارف یخ هلا طااض يا و لارتجر هدرا یانناو |

 . یدلاق مسا یخد یتارف قوحر هللا لارنجر |
 : ۱ لوفر ندنفرط راب یراص رحسلایلع ولهسور ین وک هعج ینکیا ثحر ر هدعل |

 هنرزوا یرلسارتمو هساط كغحسور قرهلوا لوفر ۹هقشل ندنف رط یسود ودرا و ۱

 RT يا ندنتمس راب یراص هدما ءیداب تودنا ن سل ورو |

 . هلباقم هناراک ادف هلا هدوجوم رک اسع اغا قانشوب ینابعاو اشا ىلع یطفاح قحسور

  هتراهشال هتسور راقدنخ كلردبا هلتاقمو هر هسک وک نکوک ردق تعاس تردو

 ۱ ریسا یرکسع ردو لا E د رواحتم یسح وا ین اعا كوله سور رو یدلوط

 ۰ یدلو 1 روح هتعحر اب ولغم ا ییا دل وا

 ا شا لبلخ یلهاشوف نالوا یرکسعرس ینا قحسور الا هحور |
Î : 7 : ۲ ۲ 3 

 | هرزوا كما دادما هعححس ورو و ا یو رص ها تر رز

 . یدا شما دادمتسا هلا هراطا راب وتکم هنفا شا و نابعا رلاضف راوح

 ( لل ژ

 شم ۱



 ۳ ۱۸۹ دم
۱ 

 تور ممم هما ۹1 11 كلا هدنحا ۳3 N د وح وم 9 قلا اشا لماخ

 هعش) ندنرل ۰ کس ی و ل رطو ی ولسو هئ هش ول نالوا تا ص هناسعم ی هنغب دل وا تادرت |

 . یدنالب وط رکسع E ف ندن راتکب ینادف كرلاضف راوح |

 یسهظفاحم ثانسهملق بوک اغا ىلع یلغوا شبا یحاح روهشم ینابعا یلوکین یتح |

 ندنسسهس رح عیافو در زو رادمات هاب وا هدلاح یی دل وا جانح 5 غ یلک نوجا ۱

 زا رفا یراوس هد زر A رادقەر ند کت ن هر زوا قلوا ر اختفا رادهصهح | ۱

 ۰ یدشم ر ٩ لی وک ههیار شم تعم اقف 37 , هاغا شاا ین 6 كردا

 غا شا 0 كد شاداخو د وح و رولک ور با كا كنه ول اغا شا وشا

 1 قرەڵوا رمعم قوح ك E SAS رک داس نالوا فو رعم ود

  تامظنت تیادب !رخومو شفلوا مادختتسا هدراتب رومأم یبخ یک كامستب
 ۰ ردشمل وب هدنخااصحم ندو هده ربخ ِ

 | هللا دورو هس رزوا قحس ور ندف رط تسوا یسودررا تكناشاب لماخ هل روصو ۱

 | بوناللشاب هدشحم هدنسه رق هل هرزوا تاعا صلح نده رصاحم ینسهعاق قحسور ۱

 زکس یدیو پوط نوا كنولهیسور زالوا رولوا غلاب هرفن كب زکس یدب زونه

 یس راوس ولت امع لباقتلایدل هدهس دليا لاقتسا ینا یسهفرفر تک سم ندره كس ۱

 | كرد هنکج هرلتآ ییرارواط كنولهسورو كردبا موج ولتدش هدنزرط یادف |

 . یدلبا ناشر یهفرفوب ۱

 یسهعاف قح سور ET ہا تعج ر ندنهاکشب ینمش ا وا هنا ولة و |

 | هقسضت هللا بوط هعطق قرق زو كردا تاق تاق یتوق یهدارواو تاکرج لا فده

 | .تتحسور ندف ED ود یا
 ۱ ۶ هب هس رگ هوو یتسالنتسا صا كغح ور هلا مادقا کمک سد راک

 ۱ ع هاهح ول وا نوجا دادما كا شا لباخ هل اونع UE قحسور ۱

 مولعم یحءربو للخ هنس رپ نالوا هدف قحسور كراولسور یسمالبوط |

 | هتیرزوا هللا هلک رک اسع هرزوا 2 سودرا اشا لبلخ ولهبسور ندنفیدلوا

 ۱ هل ساشا هم اط E یو ام هدنتسهب ر ةه نتا ید اشا لماخ هلکعا ی

 . یداوا هدامآ هب هعفا دم

 ۱ توق هعا هاکلک هناروا سور و !صا رکدو اشاب رات هداز یلنلدەىت هدانناوب و

 ۱ tg اشاب لخ تولک هلا ودر | مسج رب ولهسور ینو وک یجندی كناعغو یدلوب

 : یداشبنک هب هب راګ رب وات تاغ هاکعا مو

 قضت e هس اط E تاحاهمو هرج و بوط ز رور دنح ولهسور
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 ۳2 هلن | ۳

۳ 
n 

۳ < 

۳ 

e اه = 

 روهظ یرلهراما قلت وغزوب هدنلوق اشاب راتخت تر 74 یدمهل وا باپ رقط هدهسل دتا

 ۱ میدما نالوا شک هدر اشاب ل لا هصوصخ تبرومام هداتنا یا

 تكنودرا نوتب تبا تاب اشاپ ناما هلغفلوب هدنناپ اشاب رات كب یتسح نونا

 5 نکا هرزوا كما عیحشت یاشاپ راتخم كر هد نیسرولوا ببس هنسازوب

EN: 0یار ندرلد وا را قره رو لوق اشاب راتخ هد رص يدشود هر  

 . اسورراس رد ا تبار هر وا تم ره ار دشم رحاق بولا هنسک رت یی یتسح ۱

 . یدلاق زکلای هدهساطر اشاب للخ و یدلغاط ید

| 

۱ 

( 

 و دنح نومر ونک رو الاصا ه دلاح ین دلاق اهن و کت هلو اشا لباخ |

1 
 أ

۱ 

 ا
۱ 

۱ 
 أ

 ۱ أ
۱ 
۱ 

۱ 

 قبوشت E یادف ماطر نالوا راداققو راب هتسودنک هلا تاس هدنسهاط

 ناحرابره یدا قجا راز راکرازاب نوکه ۰ یدتبا ماود هیهصفادم هلا عیجشتو

 قو یشر لودس ندن ورا زوحوا ندناح یدا قوح نالا ناشو ما بور و

 ا ا رزوا هنساط اشا لیاخ ینوک یحتتلا نوا كنابعش تیاهن ىدا

 لاحس هلع تص) یدلوا دهش بول روا هلا نوشروق ندنلا ناردا هدناموق

 ( نارفغلاو هحرلا

 راشم رشاش یی راقج های هن هبمالسا رک اسع هسرزوا یتداهش هلهج ولوا كناشاب لباخ

 تدوع ورک هلتغارف ندهناعاو دادما هنحسور كردا منک یتداهش كناشاب لباخ و

 ا هاست لار هسورو راشمشرک م هلواقم هلنلارنح هور هرزوا كما
 کو لاحراشمر و یخدرلنا بوتسبا ی راشاط ققاح كنس رلکفت ندرانا هرزوا

 شمریوربخ یتافو كناشاپ لباخ هلا رارف هتسودرا هسور سیاسرافل رب هک

 هنمان اشاب لبلخ م هلواقم چ هلا كولس ههلحو ردغ قي رط ول هس ور نده دلوا

 | رح یسهلج كردا هناه رد رکسشعادلا یزب .هدزس شما تافو رکموا یدا

 ۰ ردشمردنوک هنناح شرکب هرزوا قلوا یرسا

 ۳ امارساوت الكاع ندنسلاها یراضقیواسو هغ ولو اغانشسا رک دلا فلاس
 كدمش هنسسضع كران دا تدوع هنرلنطو هلا صالخ ندن راسا هدعب بوناو

 رداهب لصن كناشاب لباخ و یتالصف كناعوقووب هطساولابو تاذلا ندنرلودنكو

 ۰. 16 اراو ارا رک یغ دلوا تاذرب ردا لم هد هب راع نادسو

 تردو بوط هعطق نوا یخد اشاب ناځع یرکسع رس نواه یودرا هدانا لوا هن

 . ردشمشود ربسا هول هسور هللا رکسعیلبخ ربو نواه هعطق

 ثادحا هنتفیرلابروز یرحکب که دن واه یودرا هدتقور كتتو كنت هلو هتشيا

 » ردشفل والزع یساغا یرحکب زسهراج هدنابعش رغ نوجا داسفنیکست هلیراتا

 ( و )
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 > ۱۵۹۱ حس

 ایم رک اسع نخ شناور یلاوس هکرد هداز نام هد لق تا

 بولوا نابغطو نهو بجوم هرانا ناکراو هار نادقف نازادس هدنایرحیکب نالوا
 عضاو هقشب ندنوناق ک هدکالماو یضارا هحنساضتقم یدوبق همناقاخ رتافد هج رک

 قافتاو عاتجا هدننامز نارفغلاو ةحرلا هیلع ناخ ناماس ناطاس موحیم نوناق

 تمادتشو تحاك کرا راتساو ارکو لک
 تاجاوو دودحو دح كتعرو كداحاو فاضاو هنراتفکو قاقحتساو

 عضوو بیرت ناکرالا تباث نوناق بولوا سابقمو رابعم رب حیح راد هنس راتمذ

 هتفای رارق هلا لماعتو لوادتو ناهسو لوهح زونه یشمافلوا دوخاپ یمشنلوا

 ییدنروک هععص همان نوناقر ښاد هناروکذم هقشب ندناف رش نالوا نظ شلوا

 ملا نونافر هد بس شه للرد کلک
 اسا هبعرش هحرصم لئاسم رک رارق هلتما عاحا قحا بولوا ناعا لها لسم یک ودا

 هنتلا هدعاقر هدامرب یهو هدکماس ینهللع تج وام هقرف مه هدنلود دارفاو فونص

 املعزکلاپ املاغ هدنسهرا هلاوتمرافسا نامزلوا ندنغب دل وا تعقنم مظع هدقفل والاخ دا

 قیرط هرانوب ینیدنلبق نوناقمضو هبه رکسع فونح ضمب و هنیرل همز نایشاتکب و
 نام هلا لالدتسا ندنرل هدعاق هش فلالانم دحاو ضم و ندشیدنل وا رعت

 | لسکت قلارا قلارا ندآ اضتقا هرورضلاب هلستس ماوعا لدسو مایا ددح هد زا

 هن راص وصخ ماوعو صاوخ لاوحا ققو خ ردتلایع هرات هنامز یاضتقم و ماظن

 ندنشدخل وا مامهاو تفد اعطق ورن ددم قوح هلسس تواخرو تلاطر ممعت

 رهظم هلبا ر رکت یلوق زالوا زالواو ربدکت رلنالآ هسزغا یمالک هلوقم وب رظن عطق

 | هدنقوزا ًاساق هنمیا مدق كناشیذ تلودرب كلهنس زوبتلا ندنراقدنلوا ربیذعت و باتع

 . هناشوط هدقسا رود الثم نکشلوا ربذ لاخ ید یراقاح وا قبتع لکد یدیدج

 | لام رخدم یربیه هدد دليا قاعت هبنس دارا قفلوا مخ ید هطروا ش هنغاحوا

 تاعطاقم و ماهسا ولصل اف هسک زوب رم رح وا ا هةشىل ندنش دل وا كلام هن وراق

 ندسر یداربا كنهطروا ش روک ذم یناخ ماس رود یالکو نالوا كلاعم هلا

 | یتلخ هلنا ربثکتو ثادحا راتعدب عاونا هبا ساو زی راهظا هدنروسشم ساج

 تلاع ناسا ی تنعو تدنما هدام رسو یدنا راردا رفت ندنراتمعن یو

 | یسهماس هسرو یدرلردک هرو لام ءیداوو تفلام تمس بوعا كرد یغیدلوا

 ٠ نغا هراهلوقموا كلردبا دع ناش هصیقن و لذ یعالک هلوقموب هلا لاک بابرا نایلوا
 ۱ روهظ شا دنا رود و لقاع ۵ اضع یحد ندنرلهمار مه رظل عطف ندنراقدمردح[

 نانلوا رعت تلود هلل وق هقسالف لصام لا ۰ یدرلردا توادعو ظغ اکا یساج ها
1 
۱ 



 1 ندندودح كتل ود یتردقو توف هدفدل وا عطقنم و لت جد مقام رول وا داع هب هماع

 هنماسقا ضع كنارک تعاح یت دلوا قرفتم راهقرف نامها تقسو زواح ههنوا

 لئاز یمکح هر و نام تملک هلغمل وا مسو هنسازحا E لک ینم ر رد | بلغت

۱ 

 اشبام فک هقرف ره قرهلوا لصاح یس هاش (باغ نل مکعا) هدننب یسازجاو

 ماظا هنن ی 4ف اط یرحک رالشا هتساسف ضرغ یارحا هفعض یوقو هتک رح

 هر رخا 9 و عمتعو قفتم هدایز ندهرب لب فونص هلسهر یراعدق

 ۱۳۱۱ سبک اماتغا ند هراس لأم هلسس هنعاتجا ةوق امدقم نکل شما قوت

 شمالشاب هصغ ندهرتاس ماسقا ندنکیدلبا باغ هلبتهج فونص راس فالتخا یهافر

 دالب و ارتجا هب ولغو مو قلارا قلارا هئاوغاو ارک و ارزو هدرلودرا ندنخب دل وا
 كمظعلاناعش هام وشا یثان ندقلوا شلوا ردا ادتعاو لظ هافعض و ایاعر هدناصق و

 ثادحا هنتف هد رهام هلعاز یروهع جیاقلاد هدن واه یودرا ید هدنس هرع

 نوجا داسف نکست هلغفلوا ساسحا یرلکح هدا ولغو جورخ هني رزوا یرلاغاو

 ۳ قیر رطلا تسح مینا هتک لاو وق توذلوا لزع هملایعوم یاغآ بج وم الب

 یهسنا . یدنلوا ضن یساغا ۱

 یرجیکی و یتاکرحو لاوحا كنسالکوو یتاعوقو كنب رود ثلاث مس ناطاس |
 ۱۳۳ ارا لیمو درا يلوا ناس كن رایروزآ

E E e 
 ندنراسونقوق قاحوا نالوا ینلانشا هدنواه یودرا یدنفا د روق یلکسالس ندناضق

 یجنوبلاقو كم زوتوا هداز راج زکسروبهروط هنوالوب هفطاو حام هنب رایضعب

 ۱ ااغ یزک رلهلشق تولک هلرکسع كس یعرک اشاب یلوو ك نوا

 نظ حی ینو یخد راراکدای لواو هلکمردنوک بوزای بوتکم ود یدلوا هل وب
 یلدنلوا نیکست هلا الب كس هله بولوا نایاع هنتف هدودرا هاب راملنا نالعا كر دنا

 دروف ینوک هعح یو یارک كناعسش هلغمل وا حردم هدیمظعا ندص صیحل

 ۱ . یدنلق مادعا هدع و ین یدقا

 ا كم ترع قطصم هداز اشا نایع یرکسعضاق ییا مور نوک لوا هو
 ۱ اعدتسالاب ه رکصتدقدلوا راصا هن او هرزوا قغلوا ی ههمنوق هلا لزع

 | هلا ءاطع هداز قجالم کلرکسعضاقلبا مورو یدلدا لیوحت هبهسورب یسافنم
 ۱ . یدلروس هوت ههیدنفا

 یدقا ةلادبع هداز یرد مالسالا خيش ینوک ین کیا سرک كنابعش ین یسادرف

٤ 
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 هلک هدددص هن ۳ ۰ ید وا مان الا یتفم الات یدنفا یصولخ رم هداز یامص هد

 كي قرف هدف رط تدمو بودا قضت و هرصاحم ینحسور ولهسور ورې دیآ چوا

 ها کیا ٹکا تا رخ یهرئاس هاو یراهناخ و ناکدو شا درو هکر

 ۱ اب یراقدل وانا ندقاجآ ب 9 و هرخذ هدهسیا شملنا تام ماللسا

 نوت نوت ینلاشیر كنسودراو یتداهش كن اشا لالخ یرافدلوا ا

Eهلا هرو یسهصف قحسور ه داعش رخاوا راجا قر هلوا یداب  

 .. ید وا ماست و

 هی هر و راجا اشاب دو درس هلا اشاب ساغ نالو هدنن هظفاع لوک وا

 اغا یبع یلغوا شبا یحاح یتاعا لوک هلکعا ماست هب ول هس ور یتس هعاق و

 ۰ ردشمنغص تولک هه ول

| 

 1 كرل و رب هاو رات جومات ااو د هو شا

 ES ل هب رق نتا وهل و هدن رل هب رام ینمشو هدنس هعقو یرازاب یلغوا یحاح

 ولاه كب هتنراودنک را رفظم وب هلغل وا هدایز ندرفن كس ىلا تافل نالوا عقاو

 ید شلنک یناونو بت ید لا کک

 هدنرل هنام یرلروطاربعا هسنارفو هسور یشان ندرلسس نانلوا ناس هدالاب هکوبلاح

 ول همس ور یم هنغب دل وا ظ وحام یر وهطظ هب راح هد راس ا رظن هدور نالوا ثداح

 یفیلاکت نالوا یس هلغ ةر قحا یدنا صیرحو بغار هب هکاصم هللا هباعتلود |

 طض لا صعل هه رط لوط انا هلا نادغلو قالفا صوصحا یلعو كعرو

 فلت OS هب هماعتل ود هخ دناز اق هعف و 5 هلتهح وب یدرتسلا كما كالو أ

 | الاغ یلاع بان نکل یدراا فف و لب ّرلت هحرد هحرد یتفلاکت هدنس هعفد هو

 هل وصح یم هدام كلم تمام بوش وا یخار و كاع شراقر )3 4هس و رج

 . یدشل ر و رارق ًاسطق هنسمافلوا هاصم دقع هکدلک
 ندفرط تسوا هرکصن دق دسا طخ ی رل هعلق للوکنو قحسور وا هسوو هلک 8

 شملا مو هن راف رط هث وقرب و هول هرزوا كما د دهن یهیلعتل ود هد وک یناقلا

 رل هللا قم هنازب ر وخ ف رط فرط هس رز وا یتم واقم اد دش ثمالاسا لها هد 4سا |

 یلمح ید هدر هلناقم و و ۳ ۰ ۱ وا رو هنعحر ا رساخ و اساخ كر هلک هعوقو

 ردشمر و تافل

 هدیلاوح لوا یس هس رح علاقو ندن رلکب ه رد ناشال وط هدن رلاضف مولو هوحار یتح

 E ES صاوخ هنسلاو روهشم |

 موج ا كالم ادع هلا یراوس Ee هرز وا یت هفر ور نالک هقر طظ

 EFT # ۱۳ $ < مست دج



 > ۱۹ بس

 ید یفوسلا هق بود هنکح هرلت | یرارواط هدامس كەس ور كردا ماحتفا و

 ۰ e هب هن وط

 لیناد هبت قر هنلوا ذاخا و عقوم یس هصق هوا هدنا وا لوا رارب هلکن وي

 رادقمو اشنا رلهاط هب هداب فارطاو نیبعت یرکسع رس یناح هغ ول اشاپ یلو هداز

 بوزوب یهو وب هسیا ول هیسور بولوا شمل رو تیوقت هلا هیبعآ رکسعو پوط یفاک
 كن هفول لاح همه, ندنکج هيم هديا تکرح هجتسبرس هدیلاوح یلوا هغدمتغاط
 ی هسلءتللود بود شعایو روم احو شقو زاو یدشمر و رارق هنسالتسا

 ۱ یا مدکعا ماتتقاو موش فرط فرط نوا راجاهحاص هلا قیضت
 نالکه نواه یودرا هدراهب مسوم هجنساضتقا یس هب را سس لا تب هناتلود

 نوحا یس هظفاسحم كعقاوم ضم بودا تدوع هنراتکلم هدنمسوم زوک .رکسع

 نواه یودرا هداتشم هسکه نلوا 2 رادیو سمت و ی ردسع اتشم رادقم رر هج هقش

 ا رک اسع داتمر هدکدتنا برقت اتنش مایا ید هنسو یدرونلو زستوق

 هدو ناقلاب ارزو راسو اشا نیدلا لالج هداز راج بودا تدوع هنر ولرپ
 . ىدا راشم و سا رب هراعقوم بسانم

 موخر هس رلف رط یون رطو ینمش هرزوا كما هدافتسا ندلاحو ول هسور هتشا

 اغا بوبا یحاح ینایعا هول هلا یرل هدبزک كنبرکسع هغ ول هلکمرتس وک یتروص
 هر روا قل وا وناعم هد هول هلدا باج هفرط مشو یون رطاسور ضم رکیدو

 یدبا شللق هد هڅ ول هلاکولاب یدنفا لع نال وا یروما ریدمو یتاک كناغا نون | یجاح

 ۳ .استفاو موشهنارزوا هف ولناه كرا داخلا تصرف یلاح و هسیا واهیسور
 ۱ ۱ را هک نازو تاصق ی هدلاوح لوا یسایقشا ولغاط امدقم
 لخاد هنسهیرق هي روب عقاو هدنساخاد روک ذم ءاضق هدر و هنسهصق هول نکیآ

 بولوا رقتسم هدهماع راکفا یداقتعا نم هرک هناکس ههثول ندنراقدل وا شمام هلوا

 دا رک قحا یاش وا ذاخحا ا هنس ود را اشا یو یسهبصق هول و هبلع ءا

 ۱۳۱۳ هوا تای د هغ وا ردق هب یدمش كرارباتس كركو كارل ولغانط

 هظفاح كنسسل اها یبس هج ولشاب كنوب بويل وا یشانندنس هعقوم تعام كنهش ول

 اراک راک ادف هلب وا هکوملاح یدا یراتمواقم هناراک ادف هداعلاقوف هدن روغانط و

 لغو دنوزاب یشاطرب و فلت هدرل ه راع نالک هعوقو هلبایم اقشا ولغاط یشاطرب

 هنسو ید یرادقم ر بولوا قده E بوط هناد هدن رلکدتک هسرزوا

 یسلخ ر شمل وارسا هولهتسور هنرزوا یتداهش كاناشابلیاخ ییهحناشوق الابهج ورب

 . یدبا شل روتوک هقرط ینمشو یون رط هلبتیعم اغا بوبایجاح ه رکو ب یخد

 ( لاح )



_ ۱۹۵ e 

 كردنا تکرح هنرزوا هڅول هللا هقرفر ناه ولهسور نکیآ هرزوا لاونمو لاح

 یراوس نالو هده ول كحىلک هنسهب رق ناکلواب عقاو هدنراوج یسهصق هول

 هدانناوب هسا رلشما روبج هتعجر ییولهسور هللا موم ر ولتدش بوقیچ
 بولوا هدنک ار هیمالسا رک اسع هللا لوزت راق هدایزو روهظ هروبر ولتدش تیاغ

 بونالیوط یتسودنک هحیک ولهسور هدلاح یراقدل وا شم رشاش یلوب كنهصق ىع وج

 هدک دتا مابق هقسضت هلا هربخو پوط كردباهطاحاینسهبصق هش ول حابصاایلعیماد رف

 لسم یسهیعقوم تعانم ب ود کس هنسهظفاحم كراونارش یهدنف رط هوا یلاها
 . راشمار هنن رکسع دوان را ینسهظفاحت مما ثانسهلحم ناسکید نالوا

 هلبسح یتمواقم تدش كنلاها هدهسدتساموم هرزوا راوسارش تاعفدلاب ولهبسور

 كحد موش هنف رط یسەلع ناسکید ندنکرانلحاص نوکر ندنغی دم هل وا اپ رفط

 كن ولهتنسور نکا راردنا رارف یرغوط هنس روق لغوا ر رع بول زو
 . ردشلوا فلت یعوح كب هلتهجوب و فده هنیراب وط

 هل رکسعد وان را یعرکی شب نوا بوشالوط ندنفرط غاط ولهیسور هنبرزوا كلوب

 | نورد نداروا هرکس ندکدتا طض هلا موش ینسهملق راکوب شاب نانلوا هظفاحم

 نوردومومم ید راروباط یهدنفرط هوا هدانا کي راک هنشاب یر وک بونا هب هبصق

 یرادقمر و بولاق هراعماح و هراناخ یرادقمرب كنيلاها هلکٌعا لوخد هیهصق

 ولناقر هشوکب هشوک هدهصق نورد بودا رتست هدنسلحم هحار و هدفرط یعاشا

 | هناق لا رلقاقز كردبا كنج كدهحنلوا باس نیفرطو كردلشیرک هنسهلناقم قاقز

 طظفح هدنسهلحم هجار و تان هدلاح ی دلوا شع ود ههناخلس هدلب نوردو شعاپوب

 میقم هدهقول ةرفاسم الاب هجور هد هرصو قرهلوا روح همیلست هلا هرو رندا

 رامتخا یتراسا هدکلر هلا رلنا ید اغالع لغوا شا: یحاحینابعا لوک نالوا

 . ردراشمتک توشواص ندنف رط کید كنهصق لاها رباسو راشا

 ها روبع رهن همصوا بوش هننا یدنفا رع رک دلاتا هاا لو

 هدنساضق یولسو شعوط یلو یولس بوقح هتسهم اشاب نانس ندنلوب قلداشام

 .ردشع | قداصت هباغا بونا یحاح

 هدهسیا شفلو للعو رب هسا هدناواو بوبلوا یرا برح اناذ غا بوا یحاح

 تبشت هه عل رس راد هرزوا كما دادما ههڅ ول ندشدلوا تاذرب ر دمو لقاع

 هتقولواو ینغیدلوا شمع ندشیا شا بوروک ییدنفا لغ هدلاح ینیدلوا شملا

 هدنناوا ینلراتخا هل ویو هدننامز یدک كغ ولنال واشمامک ههناکس تسد رذق
 .ردشلاق بولوا نادرکرس یک وا نوغرواقحیلا ربخ ینکیدع هنیدب ولهسور
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 دانا كنه و ه Far هقرف را د EL ا عقاو ا هغو

 ود راک ود ور نك ىلا ینهروک ذم 4 هعفو نا روک

 نالک بود رکس ندف رطیه وا شعابط ینهصق ه ول اهد زور دنح ۳3

 ۳ .یدبا راکرد یرلکعهلسهدبا اماقرهلآ ههر وا یولهسور كنهممالسا رک اع
  چوا نوا زویکیا كم هرزوا یتدنلوا ناس هددلج یجند یدنفا ىلع هبلایموم
 هعلق تولوا یرادقاربب كنم زکتسع هوا 0 هدر روا لعوا دنوژاب هدنح رات

 قو هرکصندنا کرد ردارب كو كناغا ناماس نالبروا هلا نوشروق هدنشب ورو |

 ۳۳ ۱ هر یافا ا ك هزاخ نا خم بولوا معم تقوا
 مولعم و فورعم ود یدنفا یلع یحاح هلغملوب ندنهور ؟ رازای روقوا هروک هتقو

 راقج جوک مداهداس ندارو بوقابهنلوپ قلداشم رک ذلافلاس نوکرب ردناذ نالوا |
 ینایفک ییسالبتسا هلا هب راح ولناقر هلو كنه ول كرد مدقبج هللا تآ ن نکیا |
 رد رقف خرۇم ناشن رطاخ ی یی دا هر اکح 3 E لکا

 هدلاح یش دلوا ۳ مادقا هب هبض رعت تاکرح فرط فرط الا هجور ولهسور ۱

 ۱۳ وا د رحمت و امرا ی ةلعلود ید ندتهح لوا لات رحم یرل هل رص |
 3 bx ك ام 7 ی : با هم یر ا

 یسلاو هتسو هلا اشاب ددشروخ گه یاح هفوصو یسلاو یبا مور یم |

 ۱۱۲ سردا یسلاو نیدوو لاحعتسا یراتکر ح هسرزوا ناتسرص كناشاب یملح |
 | دشروخ ندنک ودا هدقفلوا لاسراو او رب رکسع ندن واه یودرا رد هتتیعم |

 ۱ ۱۳ و دار نادنتسارص ش ینوک هند ینکیا یمرکی و اشا |

 | ید رو 5 ر وهم ار هس رص تاصع | دلا تع هن رز وا

 | رادقمو هتروغول هحننکلعو نولک هبهحنسکلع ككرد.ا تکرح هف رطورپ هاب رکسع
 ۱ هنسهلناقم نکشعا موخ هن رز وا ىسەناب كل رسا لمة سم ۱

 هو لردا تجر نداروا يروب هرق هلکمردنوک یناشاب ىلعار زو اشا دیشروخ |

 كىاشاب دنشروخ بودا ترشام ی هتروعول كر ردک هب هحنسکلع

 ۱ هنس» صاح کلم ی اشا ىلع ندنعب دل وا یس هبصق دا رغط همسل | ۳ یده

 لالخ هلسس اتش مسوم ترش هدهنشا شملا ت ۱ ی ؟ نوغار ۲

 . یدشملا تدوع هفرط شد هدلاوش |

 0 ی رفظم هدنرله را نالوا عقاو هلرلولب رص هداسنا لوا ید كناشا یماح ۱

 ۰ یدتسا برف اتش بوردنوک مدا هنسودنک کورو. هرق نکل یدیشلدیشیا |
 لو دنا نابعل رابحکب هنسرراشاب دودح نمهدنا تماقا 3 هد راسل رام کش ندوب

 نایمرد فیلکترب هدنزرط هکراتم ود نوساا تحارتسا هدنرار, یرارکسع نیفرط

 ( یملحو )



 ا ۳ ندندا وس رد ۵ رهس رو RA ا هه هد ر وصول ید اشا : یماحو

 تحب ند راکدلا درگ و ناصع هدلاح یرلفدا وا ندهملعتل ود یایاعر راب رص هکونلاح

 قفلوا قافرساو ی” و مانتعا یرالام نوح ا یرالاخداو هداعا هنعر

 یا و ۳  ۰ « ۰

 زباح E هل رلودند قران وط هدنمجح E £ EE را رو هنص وصح |

 راق و شعاپ و شقو ماها هنس هظفاح سا ل روغلو دودح ناه قم هنغح همه وا ح

 هبااشاب یحا 2 ع رفقا قفلوا مادفا هس دربه دن و رھ تان هم وفض ک توش د روماحو ى

 E نواه طخ ااطخ ,

 یسلاب هن وط نوت ردو هس رم هواس ن نده E رث هقشا نددو ۵ لح یلوطاا ل ا |

 هک ولاح یدا هدقمل وا ا لامعا هلا 0 از راک بئاصم عاوا یسلاوح ناقلا هل |

 . یدیا لکد یلاخ ندررالالتخا یلخاد ید هراس تالایا |

 ۱ E یس هعطاقم هنحام وک نانل وا ه رادا و طض ندناح صاع هنا رض هلحزا |

 دو ندولرب هان جا دهنحلم و i یاغا دوج هلا تارشح 8 هاطر : یرلکدتا ۱

 یاحو ل هک اج ی ااف دام رو اق ۳ . هنلسعم كو ردا بصا نابعا ییاغا دسر ۱

 ٠اس الی یا راضتسالا ید یرافدلوا شقارب شا کوب
 | هعطقر نر یسکح یرکسع ی هدهخلموک ا نیسان عاضوا وام وب |
 | یلاعما هعطق رب هجهقش یخد ایاطخ هنهوجوو بان هنحلموک بولپ زاي ییاعصا |
 ۱ كنارمشح یهدنراتسم هلراشاک واب روک دم قافت الاب هبا تکلم یلاها قرهلوا رادصا ۱

  ترغو مادقا هنسهاقو ندیندن كنهعطاقم لام هلیلج كناغا دوو هنیدررطو عفد |

7 & 

 ۰ ردشلروس راعشا و ا یرلملا ۱

 ۱ هروهظ هب داح 2 تحوم ییهاشدان رطاخ ۳۳ هدقلد وان را ةا هداسا لوا |

 | هثلا "الماک یف قاهقسوط كغلدوانرا اشاب ىلع لند هم قرصتم اا : هکداب وش هل وش

 ندناکدا زلصا YL ید شمش ود هنسهبعاد كعا د و و بلغت هدرلاوح لوا هدو | ۱

 ا ارزو یرصتم هنولوا ندناوذ نالو ۱ طاثعا ع ص هدانز كب هدقاد وان راو
 ۳۳ ر

 ه دلاح ین دل وا شوا احا هب اغا دو یکی لقجداقوت 5 وس هن رل هنس سا ی را : و |

 , عج هنمرلسشاب داحتالاب هابسشادن رق كنيم یلیوکصاخ ینطصم یحاح ینابعا یلچ یا |

 ۱ كاش اب ھار ادا اشا ىلع هلع اس . یدا با علام هنل وصح ك روا وا اشا

 ,e E و هب اشاب ندلایو یو یلعوا سا تا ی زق كوس

 لده ندنسارزو كزع رصع هکیدیشاوا یدیفحرب هدنمان كب لععاسا ندناو

 ۱ داشا لنعامما نالوا فورعم ود هداز
 اب یا ایی



F-سگ ۱۵۹۸  

  لغوا لوس كن Ss e كناشا اوا ا لع هقشب ندنو |
  كنسودنک ی زیق لوکو هباشاب راتخ ندا زارحایتسهاب کناکب رلکب یبا مور بولوا

 هن رهص تبار ة تاق تاق هاشاپ مهار هلکمردتبا جو زت هکب ۱ مدا یسهداز هرىشىھ | ۱

 ۱ . یدشعا ادم ۱

 ۱ هنسهالفتمو هنامکحتم ذوفن كناشاپ ىلع یدوج و هدیلاوح لوا كنااپ هاربا ا ۱
 | هینولوایاشا , ميهارا بوق هغایاراد وان را ةاط رب رح E منام ۱

 ۱ هتارق ترع نوک اشاب ىلع هدن راکدتا ه رصاح هدنسهعلف تار نالوا یرقم كنا

 هبنولوا هرکص ندکدتبا لقن هبهسنولوا یاشاپ مهاربا بوراو هللا هیلاک رک اسع یتیم |
 یلاوحا شاشتغاو لاقو لبق نالک هروهظ هللا كب رحت ندتتلا لا ید یتسلایا |

 علان هنغاحینس هینای ربارب هللابعو دالوا یاشاپ مهار ا ید نداروا كردبا هناهب

 راتخ رک ذلافلاس یلغوا كتتلایا هبنولوا بولا هنسح زوک هلبا لقا هنساضق هعوق

 ۰ یدیشملبا اهناو ضرع هبیاع باب ینهیجوت هب اشاپ
 تیرومام كب مرکلادبع هحدقا نوجما داعقا هنماقم یاشاپ مهاربا هنیرزوا كنوب
 ميهاربا تیاهن اشا ىلع بویلوا دیفم یبشرب هدهسیا شلردنوک ههبناب هلا هص وصخ

 . ردشملا یاقوت هدهصوصخم ةرتادرت هللا باج هب همنا یاشاپ

 ندک ر تروص هدنسهّاق ینیدلوا شمردنوک هبیلاع باب راد هصوصخ و اشاب ىلعو

 | تنسودنک تارشح ةاطر یشان ندنساجان تاکرح كناشاب مهار ا ایوک هلا لهاجت

 ه رهص تبارق ترع كح دبا روهظ داسفو شروش هلکعا موم هنن رزوا

 شمروتک همای هلا صلح ندنارشح لوا یهبلا راشم نوراو هحنساضتتم

 هاکح و ضرع یادافا كنا هلع یجد كب مع -رکلا دع بودا نابمرد یغ دل وا

 ۰ یدیشمرب ودا
 هدقدنلاوا ضرع هنوباه روضح یسهضب رع ثلکب ےرکلادبع هلسهاقوب كناشاپ یلع
 لصفم هرزوا كلردنوک هاشاب لع كرهناتدح یرات رضح یلدع ناخ دوم ناطاس

 نالوا قدصم كرشامو كناشاب لع ) هل وش بودا رادصا نوباه طخ هعطقر

 هس بودا وفل یم واه :دارا تارب رحت موهفم ۰ ردسشلوا مروظنم یرلهضب مع

 دوحو كنارزو ۰ رراکد خاص هعاتسا هلغلوا تراع نداها یزوس نیک:

 هدنسههاس تمعن لو نالوا یهالاولوا ںولوا دودعم ندندادع ءزح نده واه

 ذاقنا هدننمض یرکسش یادا كلاش عافترا ییدلیا بسک و نارقالا دوسحمو زاتم

 تعاطا نکیا یرلتمذ هبجاو كملا رودقم فرص ناحو لدزا هبیهاشداب صا

 نال كیرح ید اظفل هلکنا بولوا رولیزاپ هسرارزوا رادغاک دارم یظقل
n ۱ تك 

 ( ردشمالوا )



e ۱9۵ = 

 نارک هودنک هکردقوب هدراب فلاکت راغم هنوناقو عرش هدمهدارا من ردتمالوا

 ندیا عمجت هدننمض دصق ءوس هنهیلع اشاپ مهاربا هلوا روبحم هکلشکرس بولک
 كمدا نالوا یرادتفا هلق هرخا لح بولا یهبلا راشم ندناغت یدایا كنارمزح

 ميهاربا ردردتقم ید هداعقا هدنلحم هلبا عازن عفد هسلوا نیلا تاذ حالصا یدارم

 ضع هدلاح یل دل وا ییربغ ه رهص تبارق هسیا راو یساحرا تاکرح كناشاب

 دعس و درط ینعاوت نالوا داسفو هتتف ثعابو دنن هبهتسح لوصار هلدرس ایاصو

 . ینا ردا اضتقا تدوع یا فلات تراس ها لاو

 قحا یسوا نوم ود اصلا یازاا روه ا رومآ یادم هد

 یسلا ترغو یس هلکا یتطاس سومانو هیفصت یلالتخا نالوعوقو هلوقمو

 كاناعجانا) یمهناورمسخ مان قاقحتسالا و ثرالاب ییاحبس دقت یاضتقمر ۰ ردنوحا

 اس ریز یزاترضح كالا یطعم نرو یمسم هاباییلج صن ( ضرالاف ةفياخ
 یه و صا قلاطم هنوناقو عرش نوحا یرلروما هوس كهللاداع لظتسم هدمها

 لوسرلاوعطاو هللااوعطا )هجری دقت وب ۰ ردشملا داقمو ر رقم هک اقالخ تاذ ید

 هتکر ح یفالخ كمهيلع دارا نالوا یناعا هنف رش نومضم ( مکنم الا یلواو
 مزال شرب هتنرارکاجن هداند راد هرکص ندنوب هدنسهعاف یدک زا ۲۷

 داعقا هتتموکح رقم ییاشاپ میهاربا هسیا قداص هدتعاطا کی دیبا راهظا هلبریبعت ررلکد
 ا رقالاو رولوا شمر و ماکحتا هم هد قع نسح نالوا هود نک رریدتا

 نولغ» هنسش اوورعم هاو تراک هلا یرخدم لام مالوا شمللا ل 9

 یبهدارا هتسشیا ۰ یدنا لکد لومام ته ندودنک عوبطمان راوطاو نو وا
 م رظتنم هساوح نسهدآ لاسراو و رح هنف رط یک واھ لمد وشا مدلبا ناس الصم

 هر هراس روما ضع هد روص کیدا رارصا ا هنفالاخ نوساوا لماع هلم سا

 ۰ ردشمروس ود ا ےدف ى قفل وا مرده

 تورودشر ندنس ید 6: ےرکلادبع بونلوا لاسرا هاشاب ىلع نواه طخ وشا |

 بج ومو بارغتسا ثعاب کمردن و توزاب هلع یتار رح كناشا لع کیا وا

  Aردشلردنوک هماخسوت ندنف رط اشا ماقمعاقويد وا یهاشداب رطاخ ۰

 هلځخادو هح راخ لعاشم نالوا راکرد بودا را رصا هدص وصح ون هسلآ اشا ىلع ۱

 سه راح ندنشدلوا روح همادحتسا هلتلاتسا هدناوآ وب ینا ید هلعتلود هحتساضقا

 هدارا بس هاڪ هرزوا قلراق هل صنم 4 هدنف رط یلوطانا كناشاب مهار ه دعل



| 

 نی رو و

 ی داکویاشاب N ER کا ا ا نوجا كنو و ۱

 ندنف رط اا ىلع تاهن و شا روت تو یک ردق هه یا تویمهدآ تقفاوم

 هدکلر هلا اشا ناملس ندناربمریم یع وا هرکصا دقدنل وا ه رداصمیاوما كناشاپيهاربا

 ندطالتخا هسلکلاب قرهلل وا ساح هدنم ژ ر عفاو هدننهح رطان هل وک كنسهعلق ها ۱

 ۰ ردشل دا عنم

 رطاخ راربغا هدنقح اشاب ىلع یلنلد هم كس رات مضح ناخ دوم ناطاس هداموب هتشا

 هاتسم رم هحیتلود یدوحو هلازا كناشاب لغ هرکص ندنا هلفلوا بجوم نران واه

 . رده وا داطسا هدعاسم تفو قولوا

 تحال
 ۱۳ آ ردقلهقسوط یرکیدو قلهنک یرب ردمسقنم همس کیا قادوانرا

 بوشب راق یرلهلک نانوب قوح كب هن رلناسل ندنراقدلوا رواحتمو طولخ هل سلاها

 رواحتمو طولخ هاضاوط والسا یخد رلهفک یک ییدتا رفت لوق یرلناسل هلتهج و

 یرلناسل هقسوطو هک یا هنک ودا شلزو یرلناسا هدلوب هقش ر ندنرلقدلوا

 ۰ ردراو تنام قوچ كب هد

 عقاو هدطسو یساضق ناصلبا نالوا دودح مه هایغاحنس تار و دودعم ندقلهفک

 عیاض ینسلصا هوش هثدل وا بوزو ردو یر رند یالناسا تاس لاها قرهلوا

 ۱۳ هام هتسکاو هد یراناسل هقسوطو هنک یبم هشیدلوا یماما

 : سا عس وا ید

 یسیحنکیا قلهقتسوط لصا یسیرب روللوا مقا همسق چوا هعطق زمکیدید قاهقسوط
 . ردراوتواف و قرفیندهدننب یراناسلكمسق چواوب ردقاماچ یسحنح وا قلب ال

 نام هدهمنولوا هللا ناعمن ندهوحم ییسهرا كس رلهعطق قلب ال هلا قلهقسوط لصا

 . ردا لصف یرهن یسوسو نالوا بصنم هنس هلکسا

 نالوا عفاو هدنف رط عاص كارو TE ہاضق نادهمن رهن و و

 نادهم كلذ ىلع ات ۰ رد دودعم ندّقل ال جی O ندقل هقس وط لصحا ف

 راب وا مد هتشلهب و هوراتسا و راب هرقسا و هګروج و تار هاب | یمسقر او

 | رددودعم ند هعطق و ید یساضق هڪ وق ردقلهق سوط لصا یرلاضق امن ولقو هح ی
1 8 = 2 ۱ 

 یرلاضف یرا را شلوروق عمو هنیولدو هبنولوا هللا یمسف رجب دكنساضق نادهمنو

 . ردن رابع ندنرلاضف حساغرامو تانودیاو تالبف ید قاماج ۰ ردقللال

 نو حد اشا ىلع E O د ره و 3 یرلف مصتم هر د وقشا ی

  Jهدقل هقس وط )



 - ۳۰ س

 | ناسهلوا لاب هب هناخ رو یمودنک :هکولاح ۰ یدا هدنسهبعاد كما کج هدقهقس وط

 تخم ءیرواپ نکیآندنراشاک ول فناماب دروق كردلا تثشن ,ندنس هبصق نده
 ۱ نکا هدنادنم ر رو ا هدازلصا یک اشاپ مهار لسمو 1 ش هقبح هب اده هاب | علاط و ۱

 ٠ هلکنا اشاب ىلع هنلع ءانب ۰ یدبا لکد لباق یسما و درفت هدقلهقسوط كناشاب لع |

 جد ESE و ههاهش یلود هاتون نکل ۰ نام هنسلصا ضر ۱

 ۰ ردشمروسود هنا رطاخحم |

 3 ماش میاقو +

 | ییدلوا زجاع ندکمروتک بوروتوک هنیمرح یحاح کو م اشاب هلادبع هداز مظع |

 | یسلاو ماش اشاب فسوب جنک هن ر هلبا لع هدنسهنس کیا یمرکی زویکیآ كس هاتهج
 " هنسهدهع اقاحا یخد یتلابا ماش سابا رط هلبا یتاغ وشاب هد رج هدعب بولوا جااریماو

 : یدیشلروس هیجو |
 وا مک یه یسلاو ماش هحنمکح كتقولوا هحرکاو

 | تيلو ا مولعم ۱۳ رکل ۰ ىدا راکرد ینجهمهلوا
 .یدشلر اوت تای وقر قرهلوا ص وصح رش اسم نوحا جاح تک و ۱

 ۱ تر تا ج ی هه رد ریم دن و رهف یرلماهو اشا فسو كالد ىلع ءان

 ۰ یدرولزاب راما هتسودنک یردس راد کوب هر ووا ۲
 | مزاع طقف بولوا یسهحبح تاثشت هنوک رب هدنفح راساهو هسیا كناشاب فسوب

 نیدوعس اباوج کا ۰ یدیشمر و همان هیصوترب هجا دارفا ضعب نالوا زا تمس
 نمعتم وعد هب یاهو تهذم هنس هچردنا ند نقل ود حق زب زعلادع

 . رونلوا داربا هلیقر ( ۱2 )هدریز ینروص هک یدیشمردنوک بوتکمرپ
 | یتلوفشم هلا هبحراخ و هبلخاد لغاشم قوحر كن هءاعتلود اشاب فسوت ہک دلاق ۱

 ردا یدعت و د هدایز هیلاتها بوشود هنس هععاد لاوما راخدا هذاا تنصح و

 . یدا هدکعا ن ۳ التخ | هربثک لاوما ید ندم تاس ص هقش ندنغب دل وا

 ۱ تاغ نرم وا یربخ “ا كا یر رضح ناخ دوم ناطلس كلذ ىلع م

 ۱ هنهج ون كنناقحلم هلايا ماش قالا هج ور هیاشاب ناملس یسلاو ادص قرهلوا یخ

 یتسعا لاصبا «یربم بناح ینااوما هلا لتقو ذخا یناشاب فسوب لاح "یایو راد

 یخ تیاغ ما یتسمنک هرات فناح هرباخما هلبااشاب لبع دم یسلاو رصم هده و

 ا هرم تاحو راد“ ا نواه د طح هعطو 7 اد ۳ رق رب ج وا قرەلوا ۱



a ۲۰۲ جی 

 كنواه طخ وشا یدشمروم راست هللا اغا یسع و نواه“ هن زخ نالوا

 .رونلوا دارا همش ر ( ۱۵ ) هدایذ رو

 تلایارقم نوک یجنزوقط كنس هرخ الایدامح یسهنس شب یمرکی وشا اغا یسع

 شمتک هنفرط هبربط هوا شاپ ناماس نکل ۰ یدلوا لصاو هاکع نالوا ادص

 . ولت تاقالم هلیس ودنک هداروا بوراو ندنکو دا

 ط هدایز تقولوا هدناتسبرع هک یداوب ببس هنسفلوب هدف رطل وا كناشاپ ناملس

 بناح هرزوا قعووآ بودادلا یناود یخد هنسوب اشاپ فسو یتح بولوا الغو
 ی هد رعلا ةر زج كلذلع ءاس ۰ یدیشما هناهبو رذع یو هنکیدغا رفس هزاخ

 ندسخ لاو ندنایاهو یاسر نغلواردکتمو برطضم هللا شاعم قض رتاشع

 هنسهحان ناروح نوحما قلو تواو وص هلا ناب رع راشع الت ENE مان ناباع

 شالت راچود اشاب فسو هلسنط یراکدوعس تاذلاب نوحا تکلم یالبتسا هدک راک ۱

 ید لداشا ناملس هد هرص ییدسا تاشت هنعجو باج ر E ندف رطه قرەلوا

 برا نم بوقح ندماش هلس هدوجوم نکاسع ناه هدسودنک و یا یادم

 دا نئمتک هنف رط

 | یسلاوحو نوا ندنراقدلوا شملبا تکرح هنیرزوا بربزم تقولوا رایباهو
 برر نم هرکصن دکد سا كجهراحرب فداصتلایدل هرلنا اغا نیدمش نالوا یملستم |

 هسراوج بر نم هداننا یراکدا,ا مابق هب هرصاحمیایخ درام اهو هلک | احتلا هنس هعلق

 بوقای رلهلعشم نیلهحیک نوجا دادما هبریزم ناه هدقدلوا عاطم هتیفک هللا لوصو

 یک یراک دتسشیا ینسس پوط رابباهو كجشدا تک رح هبورلیا قرنا راپوط
 نالک هنس رلکوا ۳ طقف و اتم نولقب هن اح ار اتکلع هلا رارف نداروا ۱

 ا مادعاو لتق یاکراعو ناوسن و نایص هو قارحا یره
 ییدلکهمان دادمتسا ندنفرط اشا : فسوب هنسودنک حورمشم هجور هسیا اشا ناماس

 ق هدننای ریارپ اراشا یتسمشت ید كرب نما نالوا نانل لبج اح ی ۴

 تلصاوم ههبربط نالوا یدودسح سر كنتلایا ادیص بوقبح ند اکع هاب رکسع

 بیم نوجا یسودنک بولک هباروا هلرکسع هدیزک كيبشب نوا ید رشب ربماو
 راظتنا هنیدورو ربخ نداشاپ فسوب نوک جوا بودبا تماقا هدرارداچ نالوا

 ماست هیاشاب ناماس ین هبلع اوا نانلوا رک ذ هلا دورو اغا یسع هدانا یرلکدتا

 را ی ات نالوا ی روم لع لسا مرکسندکدتا
 یدورو هناروح هلهج ولوا كنابلعاشاب فس وب هحنساوخ (هیاسا ایه اتش هللادارا اذا)
 ودرا رب هدب ربط هنهیلع ودنک هلا دادمتسا نداکع كلرهشود هشالت كوس هنرزوا

 ( لکنت و



 ینغب داواهیهلاهیفخ تمکح رب د رج كن وناشاب ناماس ارظن هنغب دل وا كعد شم ردتا لیکشت

 توق نالوا راکرد هج رکسعو هام كناشاب فسوب طقفو رحم هلبا نطفتو لرد
 تودبا رارف كراماهو تاهن قرهلوا رکفتمو كانهشیدنا هلبا هعلاطم یتردقو

 ریما كحساک مزال یدوع ند هبربط ید كتسودنک هسرزوا ینا یخ یرلکدتک

 ۱ هر ےل دکد ردسا نع وا كما رارسا تک هلی تاج هنسهمخ یریش

 تنواعم هناصلاخ کب رک ۱) ردنا زار فشک هنا زارا یهلع صاوا نانلوا رک ذ
 یک اا قو هریک هماش بوراو نکا هدح راخ اشا فس ول رونه كەسا كجەدا

 مهیا هد اعا ییماوا وب هدنب هکه لوس یتسی غوط ك هسيا نم هديا تراسچ اکوب
 قر هلواشما همدقم هنسودنک رشد ربما EE ( هبعا شاف وو

 | برح رده هدنانل لبج ناه كردا دهعت کما تنواعم هناقداص هات روصیه

 یخد اشاب ناملس هن رزوا یسعا ثشت هنعجو باج هسیا راو قلخ راراپ هب رضو

 ه همزال یبادن هلا نام روت یا بودا عح هننای ی :E یاسور

 | هماش كردا دنبو دس یراعمو قرط هرزوا قمالوا عیاش هدامو و ثشت

 ۰ ناب دانا تکرح یرغوط ۱

 زاعشتسا :یزسو هلبس هظساو یود ر ندننس هاب رم ی اغا و
 . یدا رک هماش بوقلاق ندر نم ناه كح دا

 ۱ راح یه دل وا لخاد هماش كناشاب فس ول نکا هد هنطق رسم سما هلا اشاب ناهلس

  قلوا لخاد هرهش هلتهج ینیدلوا هبجوت هنسهدهع ودنک كماش لاحرد هدقدل |

 .دوجو كماشة رزوآ یس راعشا هماش فارشاو رک | یک 2

 . هننرلودنک ییهللع اوا اشاب ناملس هدن رلکدتاتاقالمهلسودنک بولک یرباک او
 هلتهج ینیدلوا متحتم صا یذافنا كنەیناطاس صاوا یخد ربشب ںیما بودیا زاربا
 نوک چ وا نکمنا دش و حصن هنیرلودنک هليا ینیدلوا هراچ یربغ ندتعاطا ۱
 . رابدتا نابب یلاح عوقو بوراو هماشو رایدتیک بول تلهم |

 یدلبا ع ورم هتناکرادت كما هفادم هدب واق هب هعلق كر هيما لوف اشا فس ول

 A هلا رشا ریما ناه قحسوا دراو رخ ا وک نوک چ وا هسلا اشا ناهاس

 هدن راقد راو هرلهب رقمان اب راد و هد اح ب رف هماش بوقلاق ندنسه رف هنطق هدح رد غ

 هدلاح و هد هدا دا ماش 239 ناه بوىلوشراق یرکسع كناشاب فس ول

 . رلیدتک ورک قر هلوا ناشیرب هرکص ندک درب و تاعیاض یلک بولیزوب

 نابلس هحیک لوا ناه كر هشود هب هشب دناو یوخ اشا فس و هسرزوا ثما زهنا و

 هلت كما رارف هف رط نامه لاو اھو هس رولک بلاغ و دن وصا یسودرا اشا



 ځم

 > e Be اِ

 کو اح N > ید و منعوا كا ۳2 لک ی ی هدننسم هدفدعح ندماش

 راشمالاشا ها راغ ییاقثاو لاوما ثناشاب فس و ندنغ دل وا ی رلهف ولع هتشذگ هحاخ

 راردنا دمو توس حد هنس شود ههاسشا ندتعصحو ون ك ركسع اشا فسو |

۱ 

۱ 

 ندارواو شا رارف هب 4سقد ال كردىا ناحصتسا یس هص اخ دن نامه هلو وخ

 رشت ه مصم باح

 ۵ AEE 1 ۱ یک ا
 هروما قارو ی فر ها وا لخاد هماش و علام الاب هد ر هاب | نبش ریما اشا

 7 ۰ :O بک |
 راماسم ندنف رط ودنک هب هم زا عفاوم ی نمه و اح و تورم و اکع و ۰ یدالشا

 ۲ E تبصم و كرددا تد وع دکل بسا ریما ۹ دکد تا ناسعل

 ردشلاف نهم ۱

 فسو ا یسلا وماش هدا یل دملوارادربخ ند اعوف و و زونهزب زعلادع نا د وعس

 تعھ ر وا كاملا ف فرط ر یالخا ٥ lL 3 رانانم و هماهو ۱

 | ندنفررط نایلع رک ذلا فلاس و مس هجنجومو شملبا فیلکت یناکشت هیملع |

 ۱3۳ اب ا ناملس هاسلوا شک تار رج هفطقرب یر هلوا هع طلع
 ۱ كناسلعو ۱( نروتکم د وعس هدر ر 5 ریل تر توت هعطق رب هد وعس

 ۰ رول وا دارا هل رلمر ۱۸( ی هماساوح تان اشا ناملسو ۱۲۷( یاوتکم

 ۱ چنک ح ورشم ها لوص ولاب هب داعسر رد ىراتا كا شا ناملس هدیح ر رخاوا

 | هنکو دا هد وا ر رو طض ینافاحخو هتکی دا ا رارف وهم ثناشاب فسوت

  یراقدلوا ربح ند هدام ساسا یلاع باب لحر هدکدتا ےدقت یتاضورعم نالوا رئاد

 ا مو تحمتم ینو یک :یراقدلا یخ شم كش هنلاح

 هراخا هلیسلا و رصم و تم هج روما ماهمو یواح یناسحت هنشاب ناملس ناهو

 1 یدلردنوک یلاع صا یوتحم یتسملا هویت هن رزوا راماهو

 #3 رصم عناق و *

 ۱ ت

 | یرلن | هدلاح یییدلوا شمر ی روسو ا

 | و ۱۳ ک رو قمشراب هل راودنک AE | اعا و ها را نوت نوت

 نا خج ادم هاسهطسا و اشا نسحو رل هر ا هحیلخ هدهناسم ب ولک ه رصم

 1 ندههرصم یارما یرب ندنفیلاکت كناشاب ىلع دم هدهسیا شما

 یصوصح تماس هردنوک هزاح اخ هل روش ه رزوا تاعا تانح ها رلساهو

 ۱ زا وجه ر صم یایارتاسو ك میهاربا هدنسهحسش كبارا ندا نا رح ه دا وب وب



 ا ۲۰ =

 رایدتتک هب لص ساخ بولکح قرهلوا نایصع

 دوروهرصم هدکلرب هلل یرارکسعو یرافشاکیقاطرب كرهلکهعوق و ارا فالتخا |

 :نایدسا تعاطا هم کج بولک قرهلوا نادر ور ندرنآ یخ اک

 ناه مرح یک هرزوا هراع لا اک : نوتم ها ی
 شمروتوت هنفخ یاوا ها شاب ناماس یسلاو ماش الا هج ور بولوا ندنرلاغا

 ناو ددّمع E دنح و یدلوا لصاو هرصم هدجر لالخ اغا یسع نالوا

 دلرب دک یتعاخ a هدازاشاب لعدم هدب ر وصح ثكیاغا بول وا

 بوجاقكنسهش كردنا نامتسایقاطر كناما هلتهجو و ییدننا هبلغ هراهلوک |
 . یدلدبا كلش 9 هدارتشم دعوا دراو ی رخ جا و
 هس ودنک بوقبح هبهعلق اغایسع یمادرف یرلک هرصم اشاب لعدم هدناشءضو
 یک نع هزاخ اح كناشاب ىلع دع یدنلوا ناوید دقع یسادرفو یدشروک |

 ۰ یدنوقوا لغ نامرف یندلوا شمروتک كنافا بولوا رتاد هنسيما

 كناشاپ فسو چنک یسلاو ماش اقاس ندا رارف ندماش الاب هج ور نوک وا

 . یدنلا یربخ یهدلوا شاک هطاسد

 هار سش كنهس و رحم تالا راستا و یرارف والتم و هحل وصا و تداع ثتف ولوا 0

 ۱ هنلاّشتسا كناشا فس ول یحد تاب لع د 2 . رک هل وا رهظم هلوص نسح

 ۰ یدروتک اه رش بولا قا اشا سصهاط و ید یاشاپ سهاط

 | هدناعسم رخا وا هلم وا ترابع نده وفوا یییاع نامرف نالوا 8 ها روم ام

 . ردشملا تد وع هتداعسرد

 قحابولوا لوغشم هلا هب رفس تاکرادن هرزوا كمتک هزاخ کک اشاب لع دم

 ۱ یعاحوا ن ٠ مه وک هدو رو شود هعازوط اهد ه 0 یهب معم یارما هد هرص وب

 هلبیسح قلوا یریمض ر هکباح قرهلوا موتکم ندسک ره یسوزرا كما احا الماک

 ae e ا یدشراب هلا رانا نکشعا هللع الا هحور ه وام

 | هدنقحا اشا ىلع د هاب اراک دن و داب ا e ضع ك ا 2 تولوا

 هد هب راع كوس ر نالوعوفو ها دیعص كناشاب یلع دم هداننا لوا ها

 | ؛یداو درونهر هب هل معم ی یاصا توسهللسش و وا ندنک دلبا راهطا كل رسما

 ۱ هدنن رانمهلوک قحا تولوا میان هبا صا ینا رع یدانهو دن یا ىلع دال وا

 | اب نالوا جا هاها هن رزوا یرلعا تعواطم ضرع ها 1 ىلع دم هل AEE NY 1 E EY 5 3 ء دخ هابا

 هاسهعاتش ی داهو ر مس هد ه رح الا یداجح لالخ ا 1 ىلع اڪ هس رزوا كنو



 ی ۲۰۷ حس

 یک كمریو فاع ءرانویق نرک هیءهراتق هسیایمارک وب یدلوا ردیا مارک آ هداز
 . رولوا مولعم ندنیاقو هنآ هنس قجهللوا ر رحت هدرز کو دنا هلماعمرب

 رصقو شی وس یتح بونالرضاح یخد هزاخ رفس اشا ىلع دم رار هلکنو
 0 ا دورو اوردو تانهمو نهج راک هدنراهلکسا

 ۰ یدیا هدکمریو هبوق تانیمأت هیلاع باب هلبا راعشاو ضرع ینکجهلیب هدیا
 هطخ هدناوا ینیدلوا ماشا نوخ هللا لادجو كنج الاب هجورب ماشو رصم ةطخ

 . یدا قاقشو هنتف یاح یتا هجورب یخد قارع

 ٭ دادغ میاقو 3

 شهاوخ ودنک و بولوا ندنسهف اط هزانا لضالاف اشا ناملس نانلوب یسلاو دادغب

 ۴۱ لع یسلاو داده اقاس نالوا یضاد بوقح ندنتکلع هلبا یباضرو
 ۰ یدشلوا هدرورپ هدنس هرتاد كرهلک

 کیا یعرکی اب رقت یسودنک هدننافو كنساد هرزوا ییدنلوا ناس هدشاسدلج

 8 فصمو ندتم هاذ دحق هدقدلوا یلاو لالقتسالاب هرب نا گی آ هدنتشاب

 ۱ شمردوس ینسودنک ه لاها هفاک ندشدلوا تادر فصتم هلا تفطاعو مرک و

 . ىدا شمرک هنتعواطم اه لئاقو E ههو

 یمرکی زویکیا كيب ندنغیدنلوب هدیشکر س لاح اش اپ نجرلا دبع یفرصتم ناباب طقف |
 ۱ ۲ رخ نددادغ هلا ودرا اشا ناملس ها الا عید یسهنس چوا

 یرصتم یعاحنس یوک هلبا اشا دلاخ ندنناصخشتم ینادناخ نابابو شمتک هنیر زوا

 ۰ یدا شما بلج هنتعم ید ی رک اسع هراس هب ولاو ییاشاب ناماس

 1 قلوا التم ف تلعاشاد نامعن ناوب فرصتم لصومندرل هداز لیلعادبع
 ا دا اا نارد یعدوا ندیدم هلوا ردتقم هلو نو بوکر

 ِ یدیشمردنوک هلیس ودرا اشاب نایلس كردما نابعت و بصز مدد رز

 هدهسیا شما تمواقم هحباخ بولوا رواکنجو یرج یرکسع كناشاب نح رلادبع

 ی هدنن اب بولوا مزهنم كر هبم هلک لباقم هنسودرا مسجرب هلپوب كناش اب نایلس

 رال وا شک هنتیعم اشا دلاخ قرلوا نادرکو ر ندنسودنک ی خد یرثک | كرکسع

 ید هللا راشم یلاوو شعا رارقتسا هد هنس هليا احتلا هناراو رارف اشا نجرلا دع

 یتغاجنس یوک و هیاشاب ناملس ندناریم ریم یفرصتم یعاحنس یوک ینغاحنسس نابا
 ۰ ردشمتک ا هلردبا هلحا هکب دم قباس رادهنیزخ

 ( تای



3 

۰ ۳ 7۳ 
 هب داعس رد ندنخدلوا شما زق ینهح ون نسح كالا راشم ءىلاو هل روصمه كردنا تقابل

 ي
 یعاحنس لصوم ردشمردتا بصن یفرصتم لصوم هلبا یناربمیم بتر ینا هلا اهنا

 كنسادنفا ناود نکیشفل و هدنف رصت را هداز لمل ادع ینعب لکی ولر ورت دهد هسیا

 ۰ یدنا راشل وا رظتنم هتصرف تقو كر هک نارک تاغ هراودنک یناف رصتم

 هلسح یا وا هدايز هلتتسن هرل راس یراسعاو تشح هحاتسدرک كناشاب دلاخ هدر و

 یغناحنس یوک هسا زال وا بهو یهجوتاکا كنغاحنس ناباب هن رزوا اشا نه رلادبع

 راکفا ءهلاما هرلاروب اشاب ناملس نکیا تحلصم و لاح یاضتقم و فنطلت هلا

 هماقا هدک وک رک قر هلوا طقاس ندرامتعاو تافتلا رظن یاشاپ دلاخ هقشب ندکدعا

 تانک هد نکو وا ی هلتروص یه هسیا اشاب دلاخ بودا داعقاو

 هلبا روم ندنفزط هواهزو نوقح ندد وک رت هس وتا شا سا

 . ردشما تاقالم هلبا اشا نجرلا دبع بوک هناریا

 ینح هم هروط هدنعاحنس ناب اب كناش اب ناماس هلا یوم قترا هرز وا كنو

 صوصح ثوعسم هدادغب ید ندنف رط هسارا تلود هدلاح ی دل وا شملشالکا

 نایت ها سوم هشت یا ساقلاو تعافش ییوفع كناشاب نحرلا دع كر هلك

 لاسرا یتعلخ هح وتلا هاش نجرلا دع یعاحینس ناب هللا توعد هدادش و لزع اشا

 ۰ ردشفل وب هدلاح ر ولت وق ندکلوا اشا نج رادع داحا كناشادلاخ و

 نکیا شعازق یی رفس ناتسد رک هایا برضو برح اشاب ناماس یسلاو دادغب لصاحلا

 ا نا هقفد و ناطف هاذ دح قو شمقنح للررض هدنسس هح ها را دن ءوس

 IRL هل وا قفوم هرم دن نسح هد راک هحش هلسسسح یار ه رو یلحنک

 . ردشملبا اطخ رب كوي اهد بویمع قوچ یس هرا هلتهجوب هنيو
 ضعي قرهلوا ندنلسق مزلیالام مال اعابتا هنآ اقلا كاضارغا باحا ضمب : هکهبوش

 لاسزا هو رط نیدرام یاشاب دجا هلا یوم گرم لصوم ه دل تمص ییدأت 2 راشع

 ی” O 4 شا ا ناعل هنیلسعم كا هل ر Ê) ی دم کب یعاحنس یوک و

 نوجما بداتینایرع رفطلا نالوا شک هناا قرا داما لوا هلساقها راس
 2 ی هناخحو بوط هب راطب شا هدنلنا وا یس ت ترد اک زوسکیا كس

 . یدلا ا هنف رط رک راید ها ودرا عا

 نااحرو قاقرتسا یتاوسن و نابص بوروا یه رق رب و ماحتقاو موم هراحنس ادتبا

 ندن رلکدل | نصح هدرلرب ب رص هلا عامجا یسلاها یرف هش هد سل | شملا مادعا

 اساخو تعارف ندراحنس هلا E ءيلاو رس هراح بونم هل وا ۳ رک راک ر امو

 . یدروب هسرزوا ینا ع رفظلا نداروا لرد تدوع
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 کت فرم لص وم هدک راک هک مان نبعلا ساز نالوا د ودعم ندنعار وط هف ر وا تق ول وآ ۱

۱ 
۱ 

۱ 

 ۱ هدننب ر ک راید هلبا نیدرام ثلکب دمت یفرصتم یغاحنس یوک هبا اشا دا

 ۱ هلغمل یربخ یرلقدلوا جاتح هدادما قرهلاق بوشوتوط هرازراک هابقاخ بیش مقاو

 | توس هنیرلرزوا ابرخا سراف هللا اشاپ ناماس یفرصتم ناباب ااسو اشا رویت ولی
 , ریقظلا بونلو هدناخاد یعاحنتس هف روا لردیا بصز غ وسشاب یب دحا یشادن رق |

 ۱ کم دک دتا رستو قودس یرغوط هخیل نالوا یهاکما را کنان رج

 | هتنلاا هاسودرا نوحا دادما هکب دم هلا اشاب دما امهبلا یعوم ابوک یخ

 ۱۲۳۳۱ سا لا ارو تماقا مایخ تمت هدنبهحان كرد بورک

 . یراضع ندنسارق ر کب راید كرهلک ود هنزرط نابرع هبلاراشم «یلاو هرز واكو |

 ۱۱ ا نیدرام هرکصن دک.دتا مر ۶ رادقمر ید ینسهحان كرد بوروا ۱

 ۱ شعاقوس رزوا ینابرع رفظلا هلتماقا ماخ بصن بولک هلح مان یسالیاب ناطلسو

 . یدل وا رظتنم هدورو هل رکسع ین. دل وا ۱

 | قدی ر مسرو هار هسیا كي دجا یشادنرق توس نالوا ینوبشاب كروب رکمع ۱

 زسیرترت لوصولایدل هخیلب ندنفیدلوا صخش رب نمهلکد زوس زملیب شيا ربخیب |
 | هلاقم یزح كلاب رع هدک دتنا موم هنب رزوا یناب رع رفظلا قرهلوا زسریبدتو

 , هدلاح رلقدلوا هدنک ار و ناشر بولیزوب یرکسع دادغب لاحرد هلبایسهعفادم و
 ۱۳ ۲ ولتا راشعو هتنرافرط ندرامو لصوم یمک و رکب رادو هفروا یمک |

 | اق كم هلرکسع یئزح نالق هدنناي كب دجا نالوا غونشاب هلب رانا رارف هفرطرب |
 یریک هقبح هنسودرا لاو یهدنسالبای ناطاس هدلاح رب

 كس و تکرح نداروا هللاراشم ءیلاو بوملاق لاح هتماقا هدنسالبای ناطلس قتراو |

 راک یوم عحعج و e هل اتلاذرو تلذ كوو تح زو الب |

 | شملا مامق هماقتنا ذخا ندنناب رع ربفظلا هدب ونود ه ورک سفناب هدکدتبا لوزت |

ey E CE۱ ۳ 1 اا اطعاناوج  
 هدادشب بناحو تغارف ندهععادوب زسهراچ یخدوا |

 r نوک یحنج وا هرکصندتماقا نوک ییا بوروق ینسودرا هدنسوق |
 | تودحهقورب هدنجما لصوم هدناوآینیدنل وا عورش هنلریدلاقرارداچ زونه بوررو |
 ۰ یدالشاب هغمالت اب كنق هلا ۱

 | تدوع نداروا هم وا a راملوا مرهم تاته كرد هب را هعق د دنح هلسلاها

 ف EE دا بک ینادنل وا نا :کر دهه وو یبص# ۱

 )ن ندنسشلوا )



 > ۲ س

 هنص ۳ تفو قره وا رکلد رلهداز نر عا e ور یالوط ندنسم وا

 كرد اهدهاشم تا اذلاب یناعوقو تونو هد لاا رھس ا یرافدل و ها بقرت#

 9 كر دا داحشا یسهلجو راشم _ ات ندنرلبلق ینتناهمو توطس كنلاو ۱

 نا ینیلاها ژک ۱ نالوا یولرادفرط ودنک و راشمروشود هتهلع اب ۱

 تدحتهدن راهنابم كب دعساواشاب دجا هلهحوو راشمرداق هرزوا تبعات واعم رکن ۱

 دامن نوک حمد تر اب یلاو حورشم هجورپ توادعو ضب شت |ندنآ |

 هنکف كرارداچ هلکمنا مایق کنج هلا اشاب دجابوناق هنغانوق كم e ناشف

 یمادعام ندکب دعسا هلغملوا توعد ه قدرا راک یرەلوا رر 2

 E یرطر كن ودرا تولوا دتشم هکدتک اغوغ هد رهش نورد هدهسا یک |

 یرلقدت | هرکیدکب كنيمصاختم هدرهسش نورد ناغلوا لصتم هقدخ كن راصح

 شا وشل نج وم ° کت ندنغل دالا کما تباصا هب ود را وا N راد :وشروق |

۱ 
CTO OTE TET ATONE WEY 

 یت دلر روق ود را هدنف رط شل | تعاسر فتکلع تولقلاق ندا روا یرو رص هلغلوا

 ندن راکدتسا هناعا طب تم لا ید رادا هلب | لوخد ه رهش تولو تص رو و راکب هدانا

۱ 
 ۰ ردشلوادراو هب ود را E ك چ وايیا قرهقبح نلد رهش تونمهنام اط اشا دجحا ۱

 قلویدر راح ه2 شل هشاابونمهروط هدنهاگشب لصوم قرا اش اب ناملس هس رز وان وب

 | یسەرخ لایداج هس ترد ی راد ؟ب هلباتدوع هدادش ینودنک لوقا 7 هدفانک

 . یدلو لوصو هدادغب هدنناوا

 ہس هلا اغا هللادبع قلاس رادهسز < هدقدل وا لخاد هدادغل هلهح و وب اشاب ي ناملس

 ۰ یدّتا یل ھه هب و مها بو : وطیحد یکتا قحبل وا ی ووجسم هاتسهطسا و سساوخ |

 3 تست لب

 . یدلوا دعاس تفو هدادما کل ید ر

۱ ۳ 

 ۱22 یا SITES ۳ DP تعلیم ا نکا

۱ 

 کنج كن دعسا هللا اشاب دا هداننا یدورو هلحم كاتعاسر ده ارز

 دا شلاق سام هدلص وم عیطااب ك 3 ۳ تولوا توف هلشاصا

 rE هلدسح قلوا یوصم هیلعتل ود شا دجا هدف دل وا 9 هدادغا رخ ول ۱

 توس كناشاب ناملس هل داقتعا قلوا ییانم هن واه یاضر ا ردع هت ص وات

 كردا تماق), هدلس را بولک رکسع یو ردنوت لک كب دحا یشادن رق
 ح

1 
 اب ست غو بهذ ئ رل و لصوم هلا طلت یراشع تک

EREN EEE ) عسات دلج ( 

 | نوشروقر ندنسهفر را هدهک رب مر لب ات کشک تلاغاهادهنا ہد یما شادتاو شو

 Ty راستجا هناهوف ضعب هنارکفالخ هدناواوب كناغایهاط ر اد رج شات

 | هسدادما كناشاب دجحا هللا سرت رکسع كم چ وا هداس ویراوس هدنغاحینس هیدامعو

۱ 

 # مع رادقم رب 2 دحاو یرلک هفاهک بوّقلاق هلا ودرا حد نداروا هرزوا



 هک ۲۱۰ زی

 هباحلصو املع بولوا فصتم هلبا هحودم فاصوا الاب هجورر هیلاراشم «یلاو هکوبلاح |

 أ

 عدب یک. لاوما ءرداصم كردبا تربغو مادقا هسذافنا كنهبعرش ماکحاو تمرح

 هدرل همکح هدهرص ییدلبا اغلاو عفر یتسازج مادعا ادعام ندصاصقو یآثدصو |

 راشاعم قوتسم نددادغب هنبزخ هعرش ماکح كردبا عنم ید یراج رخ نالک هل

 تب نسح هدهسیا شیاتسو ان هتسياش هج رک یا ارجا وللثهو بونا صصخ |

 نالوا لئام «ناهو بهذم ندنساملع دادخ دارم بوبلوا ندنراآ توطو |

 رايش شملای هدنلوب دیلقت هرایناهو هلبا عابنا هنناراطخا كتاوذ ضمب راکفا جک "
 یدا ضارتعا یاح هاتهح ی دل وا ۱

 كنلاو رب هدلاح ین دل وا یراح هدهسو رحم كلام راسو هدتحاب راشبا و هک دلاق

 نالوا یعوتمو تب یتلادع ودنک یسمر دلاق دوش دوخ یرلنا ود ردتعد

 هسلعتلودو باج یتتقد رظن كتلود ناکرا هلسلوا كعد حیملت ینملظ كتلود ۱

 غاطرب كنسودنک نکرد وام نت شعر عفد كرايباھو ندنسودنک |
 نالوا راکرد ہدلقح یسمشقلاق هر 71 ارحا هدنل و دیاش E هد ونادلا هساصعتم

 . یدشعا بلس یتنما

 ر همان دای رف نانلوا دو سنار ندنراف رط هفرواو رکب رايد هنیرزوا كلوب |

 یساها دهعتم قرهل وا ینافاخحم لد كرلاشاب یلعو ناماس ی یرافلسو دز , یییاع لاعهنا

 ۱۳ ۱۱ شراع دع ىغا هلطام هدنتسههدات كنهسک كس نوا یتیداوا
SAG 

 جارخا ندلصوم یاشاب ده ا 2 رلهداز لیلادىع ه رز وا حورشملاونم تالدیلع ءا

 هنساعدتسا یملروس رادصا یلاع نامرف نوحا یداعقا هاصومرارکت هترزوا یراغا |

 ۱۳۹ ۱۲ ءاریک دم نامرف دورولا یدل هتداعسرد یساهنا كناشاب ناملس راد

 ۱۳۲ ۲ افت نوتلوا يا هند ربا هلبا مرکآ رادرسا كرهبمل دما بیس
 قاروا«نالوا دراو رتاد هنساعدتسا یهبج وت کب دعسا كلصومو هنخیدنلوا مادعا

 بس بقعرد هدنروهظ هدام ر ) ضرعلا یدل هوباه باکر ندساقمعاق فرط

 دالب طفح و ندهمزال ترشابم هنساضتقم بونا ردشملبا تلشن ندنو ردن دمو

 ثدشت هرخآ فرطو تغر مدع هع لوعا نکیآ ندندعاوقو لوصا كلاع و
 رم یحوهدا ب بلک یزوصو یسکلذف هدقدل وا هدرتح ضضض هدام ساساو

 یسانعم كلمح کا یهداموب ردل وغشم هل روما ادعا هعفادم RAS مظعاردص

 لصومو ردیسلوا لاسو نیما كتيعرو ارقفو كنهمالسا دالب مهیلع ٌةداراو ردقوب

 هرک اذم هللا رانلک مزالو حیحصت ندرلندبا اضتقا ردسنا قفلوا هبجوت همیک



< ۲۱۱ B= 

 قرط لص وم هرک اذلا یدل تفک نغلوا رداص نواه طخ هدفاس ) نوسنلوا

 تىلا یلاو هاروا تویمهدنا جازما یم هفوقو مدع یلاو هناکس هلغل وا رتاشع ع

 اشا حاتفو اشا ناسح ندرلهداز للادعو لوا قلوا ندننادناخ راتمس لوا هل

 یهحیوت هو كرا ی اوا د رج ر الا ی رادال وا اشاپ نیماو اشاپ ناماسو

 زکسی رکب نالوا دوجوم مولا هدقدنلوا یرحت یسولتارد هلفلوا یرحاو ساز
 دو كب نسح هللا كب دعسا نالوا ۳ الاح یسنا ندرلهداز لیاطادع رقت

 هدهسیا راشعا اعدتسا ینصن تک دعسا ردقن مه یلاها تولوا كب دوخ هدازاشاب

 سنا ك دوم ندشدلوا یرافعض هاتهح ند كکب نسح و هلتهح لام كنا

 هس راقدل وا دونشوخ ندموقنادناخ كلاها حورشمهجور قسقحتلایدل یت دل وا

 طبض كناشاپ دجاو هیجوت کب دوم هبلا یموم یتایا لصوم یناریمریم هنر اب نیم
 . ردشفلوا ست رشام رب نوجا ینافلخم

 قلفرصتم هدنس هحش نکشعا ثادحا نوجا یتعفنم ودنک یهعقو و كم دعتسا

 و ترا ( عرصم) ودك نود هحوت هک 3 دوم الا هحور

 رنک مو و هح E ( اداسف

 هللخاد تالکشم هلوقمو ندنش دلوا لوغشم هلسهب رام هسور هدانا لوا هنلعتلود

 | وللموا كناشاب نال هللا راشم یسلاو دادعن هدلاح یندلوا یقو هخنشارغ وا هلنا

 كنس رم تمذ هلبحالاصا ك وک را SSE هتساحان راوطا

 لاحر مافا نوجا یدل و بص كنبسانم هر هام نع هسا زالوا لداق و یبافتسا ح

 رومام هلا مات لالقتسا یدنفا تلاح نالوا باکر باتکلا سر قسا ندهلعتلود

 ۰ یدلروم مانعا هدادفب بناح هدنطماوا كن رفصیسهنس شب یم رک وشا قره وا

 هنحاص | کی هاّسم یر ره یی دل وا شمرو راد هص وصح وب تقولوا كنىدنقا ا

 رول وا دارا هاش ر ۱۹( هدرب ز و روم هلغل وا رادم

 هلبا اشاب ناملس لوصولاب هدادغب یدنفا تلاح ینوک یحنشب یعرکب كنال والا یداج |

 | كنەسك كس نوا نالوا یتمذ هلآ اطعا یهباع اوا س داوا لماح ردا تاقالم

 هلاحا شور هلا؛تماقا هدنسهناضنامهم زور ذنح هدهسیا شا فلکت ین

 چاقر هلتهج ییدمهروک تقفاوم رثا ندف رط اشاب ناماس بودا تقد رظن ءهلاحا

 ييدتسا هناهاوخ رخو یدمهلا باوجهقشب ندراراذتعا یهاو هدک دسا راطخا هعفد

 هما زا 1 جا :ییهاشدا ناف وسا تا یسهزرک و را و
 راود كلود تقولوا اشابآ ناملس هدنسدلمآ ناس یکتسرو نمادو لا

 و رک كدادغو یتسهضراع ت تنکم ام مس 5 ےک هلا لا فعض ییا دل وا
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 ۳ ا همام الاصا ندنناراطخا كندا ت ا كردا 4. ااطم و هن زاوم یسهفاسم دعا

 تن هبلع صا وا قرهلوا دهعنم هن رادقم ر ناو ك تان هر و ن تاب ولطم تاهو

 . یدلبا هداعا ییدنفا ن راحت ورا و نسب وجا هلا هد راب راذعا

 î ا شح وم ندنف رط اشا ناماس ورم دە وا غا مج 31 یملسنم وه رل

 ۱۲ نددادش قرهلوا دونشوخا هلهح وو كنیدقا تلاح ید شا تزابح هما

 هامام هن و هقشل ۳ شان ناهاس تا ھل توسهدنا هءاعتلود ین 5| |

 هتفلاع قا ر ط تور دش هک ی روط اردحا اما تصرف یلاحوو هعلاطم یغحهنل وا

 صن یب دجا ی ادب رق توس هن EEE ا نایاس هلکما دل هل |

 ما خیل كلوب اغا یاس هدکدتنا لاسرا هه رص هافرت نکسع یفاک رادقم هنتعمو

 یکودا صخش ندا تدوع هلآ تلاذرو e 2 یاب رع رفظاا ہدلح

 نوا فوخ ندننوطس كناشاب ناملس هده سا لکد یئاحتم ندهلباقم اکوب بولس

 ا قرهلوا راوس قروز ندهرص» هلسسهناش دنارود ا اطم ینجهسمهقبح هشاب هلکنا

 1 . هد ه مها ما سم الاب بوراو اغا دحا کما رارف یرغوط هره شو ردا

EN 

 هبهرصل هدنندوع هدادغب ندن رقس رفظاا كناشاب ناملس هرزوا یدل وا ناس هدالاب

 هد رص اغا یهاط قیاس رادقوح هللا اغا هلادنع قیاس راده زخ یش دلوا شعا ون

 نمانداشابنالس هدهس اراشل وا نوذام کو دادم نا رفع جک هام دن تقراو

 ندرز وا هر وح و رارف هل ره زب ه دی رالوصو هلو رط هنر وق هانهح ی رافدمهل وا

 هدننناب اشا نحرلادىع نو صتم ناب دورولاب هناتسد رک هنا و ی راغاط لات سو ول

 مارک ا هلمسهداپ ز اغا هللادہع یم هب هه اس ف راعم ج رلادنع هدن رلق راه رارف

 n هدناب ردا ما رتحاو ح

 ین دل وا دوح وم تور قح هلسنالل وف هدنهباع شان ناماس دا RE یک هلتروصو ۱

 4 هدنهماع اشا ناماس حد اشا دوخ نال وا قرم لص وم SEE الا دع یک |

e۰ ی دیا دعم  

 هلکعا ص سع هب داعس رد یتاکر >س و را وطا ءوس تناشاب نالس ا CAS زر اش

 . هدنا و دور و هلص وم بوقح نددادغ كرهمرتسوک لامفا تر وص ایا رار 7

 ۰ ید وا بقرتم هنسهب وجا دور و ندب دا عس زد ثكناضورعم هلن | فو ون و ثم ا

 لصومو ا كدهبحنلک بودک هب رف رفظلا الاب هجورب كناشاب نایلس

 نابعا كاصومو ركب راید یالوط ندنسلوا شملبا راسخ تسد ءهلاطا هنب راب ا

 ۱ ندنو بولک را ضحت و ضرع هتداعسرد هدنض رعم ی ۸ ندنف رط قارتشاو | ا

 ( نارا )



f ۲۱۳ B- 5 

 یاضورعم هداویوب ید كنیدنفا تلاح هدلاح یراقدلوا لعفنم هینس تنطاس ناکرآ |

 تنسانم هنر و یلنع تناشا ناماس قروه وا زو رفاولع یرابرهش بضع شنا ثلحماک | ۱

 تی وذامه یدنفا اا هدنوح یس ۹ع رفتم حاصم راس فن هما رع هطخ و یه ماقمع اق ۱ ۱

 . یدشفلوا لاسرا هتسودنک هلا رادصا یخدیروسشنم كللاوو

 شمرتسوک شهاوخ و قوش هداهلا قوف ه رز وا قلو ه دهمهم ته ۳ هلو

 SE ناحصتس الا یف اغا هلا دع قیاس راده زخ گه تب ا اب ج و ادع ندنع دل وا

 رارف هرباخاب هرز وا ی هدهار ئاسا ا نا و ندر امس هد وح وم

 نالعا یتغاماقمکاق كاا هللادع و ینغب دل وا ولنامرف كناشاب كات هلا ۳ هف رط یه

 هرز وا كما قاحتلا هنلعح هدهار ئانا هلب E هداسو یراوس هما و یدّسا

 ۱ یسادخیتک هلا هقا و E a الا لح ال قحبلوا ی ولعم كلاش ا ای 0

 بونوف ع مان تاسر = هدنس بح ا صلاخ ادت ا ضف ید EE اغا هلا ضىف

 ۰ یدروق ودرا هدنس وشرراق كنا

 هنسلاها دادغب ةيفخ ینغیدلوا یهاشداب ضوغبم كناشاپ ناماس یدنفا تلاح هدانناوب

 ءيلاها هلا شمللص وم رک اغا نجرلادع یلص وم نانو هددادغ ندنغ دلواشم ردلس

 ی رک هدن ر او دلاح ید وهعم س وک ی هدهعاقهب | ل 9 صو , شورو ا ناو

 یک کرک ییبملق چاو ماف هنهبلع یلاو هاب | عام :۱ هرلنا ىکا كنللاها راس
 . ادا طض

 ندنروهظ كنهلومام ربغ ةعقور هلب وب ةتغب نکیآ رت سمو ناما ندیم اشآب نایلاس 1

 یاس یی حس آگد

 | ترازوو ینامرف قامافمغاف قرهلوا قبحا یرارب مسا یتح بولی رب و هداعلا قوف ۱

 | LE لصوم لوص ولایدل ۴ 9 لع صاو اوشا نکیا ه دلص وم یدنفا ات

 هدنناوح نالوا د را و هدک دا و ۳ ها اشا نجرلادع هر واشلادع) هلا اشا دوم

 ۱ ندلص وم اهح وتم هدادعب هر ها | شا دوج یدنفا ا ۵ E ندک دار و

 | ی رل ر وص بور دلوط هنا كناغا هللادمع ینامرف قلماقمگاق ی. هدید 33 یدقسح

 | هللادىعو اشا نج رلاد عو یدرذ هک راهمانام هنسهفاک كاا رعو دارک | اش اشم

 | هنتیمح بولک هدهار یانلا ید رتاشع اشم یلیخ و یدتا تاقالم هدکو کرک بت

 خو اد رک ید ید یدنفا تلاح ۰ یدلما ماف هب هعق ادم صا هللاا سلرتم

 هن رزوا سیرتم رانو هن نکل یدشاکنج یرابجهخرح كنفرط زور دنچ
a:4 ےک ۷  

 ۱ یدلس هدا موخ هف رطورب توفح یرحسع كناسهک هلا ضف هدهب و یدّتسا شور و

 | یشابو موجهنیرزوا اغا لیعامما یماغا یزحک قافتالابو قي وشت ین ربضم نددادغب



۲۱۵( ۱ 

 و ۱ ۱
 هاب | یرادحاتعو یرلاغا نوردا نالوا دوح وم هل نامه قرهلوا برطضم

 دنع هلناقم كده رصع ماكنه ا فو هلکع | ماش هب هعفادم صا قر هلا سی رم

 تولوا طباض ردتقم رب هدنرارزوا هدهسبا راو ترنک هدنفرط لاها یدلوا

 ندنراقدل وا تتم بویمهنامط هنشنآ ولتدش كرانم هلوک نغلوا ته رم قرفتم
 نجرلادبع رک ذلا فلاسهلکم دادرتسایند یهعلق یا كردیاباغ اشاپ ناماس تباهن

 9۳۱ بولا ا كاا اا | اا یرحکی نالوا لوتقمالاب هجوم ا
 ۱ ۰ یدروتد هنسودرا

 هرزوا كمرو تراسحو ترغ هیلاها هلا برق هدادغ یخد یدنفا تلاح

 رب ههمظعا هصق هلبا تک رح ه ورابا بوقلاق هبا ضاما ندرکسع ی هدنسوشراق
 بلج ینفاط رب كرلنسهلوک هلتطاسو اغا ادعوا یدروق ینسودرا هدا كالتعاس

 هداروا قترا ایهک هللا ضف هنیرزوا كنو یدالشاب ههرباخم اخ هرزوا كما
 . یدّسا تدوع هدادش بوسهروط

 ءیلاوهدننمض طاصم ضع هکردلوقنم ندناذ نانلوب یراد رهم كناشاب ناملس تقولوا

 ییادافا تنفرط قر هلوا هراخ هطساو هدنس یدنفا تلاح هلبا هبلا راشم

 ۱2۳9 یدنفا تلاح AI هلس 4س الام قلوا ردا عاب 0 2

 ندتلهاو تقال باراو رادند ندتفارو تورم باحا نماشا ) هدنحاصم

 هملخاد تئاصم ینیدلوا راحود هلو كنهملع تلود هلغلوا رادتقا یذ رزو رب

 هدندسا رولوا حالفو زوف بحومو حانج هر هنس تطاس هدنماکنه یسهبح راخو

 راهسلوا شمریو هسک كم کیا هسیا زالوا چیه یدللق راوزراوب یدمش مدنا

 ( ىدا رولوا شماغلوا جاعزا ندنراماقم ید یرلودنک و رونلوا لح هلئسم وب

 تاربعت قفاوم هنحاص كناشاب ناملس یتادافاو كلا ید هبلایموم رادرهم شعد

 هرادررهم یسبدنفاناوید نانلوپرضاح نکیشلوا یکر ردناق ینسودنک ءلردیا غیلب لب
 یهغاوب یدمش نس رایوس رلزوس یک زملیب یلاوحا كلوبناتسا اغا یھب ) اباطخ
 ۱۳۳ ا قترآ بوروشود هعمط یلود لاغر قهنلوا كج هرو
 ین رالما بور وییطقباوجندیدمشناهزالوارک راک اسید مهر وردقن یهو زماسک

 هحیلشالکا ینیدلوا یسعیط ليم هلوق یرازوسوب كناشاپو هد ( ردک رک كمسک
 قفاومهحاس هدرلتفو E مدنفا )ردا باطخ یور هجون هناشابراد رهم

 هیعتلود راروغارب زکلاب ین رابدنفا بولیکج هجنغ ال راط شیاورارایوس رازوس یتاط
 یه وش کی دلوا كلام نروک تحار یور رانالوب هدفالخ و زاملقح هشاب هللا

 نوجما لصحت یتاود یاضر درجو یدلبا لیکشت هلکلر نامرف اشاپ ناماس موحم

 ( راهنیزخ ا



at ۲۱۵ = 

 یدکح را ود را ست هسرزوا رلساهو هلا روع والم كردا قرص راهنزخ |

 تلاح یدمش یدتا رلتمدخ قوح كب اندو الام هلا یتشروص هقشب ندرلن وب

 یزمفارطا بواک هزع رژوا هلا ودرار هدنش هسردا تدوع اتش یدنفا ۱

 تقولوا زکهسردا صا یتسمزای هرک ذل رب هنطباض یسهبصق مظعا ماما هدقدراص
 ودرا یدفا تلاح هرک و شعا شمقبح وراشط بود ( ردا فاکنتسا یدنفاوب |

 هرکذ رب هنسدلوتم یسهبصق مظعاماما ندنف رط شاپ ناملس ملکه ازم باللوط شاب هی |
 یدنفا تلاح مدقفا ) هدکدتاما هنسیدنفا ناوید یر رحت كرهلک مزال قلزای

 زان یزکی وفع مەدا تراسج ردنعراطو نکرک هزکلوف اتاذو رول یوزای
 یهرک ذلو شملبا روهظ هلینیع یکیدید یرادرهم و شا راذتعا وید ( مرهدا

 هنسزب ۰ رد وص هرز وا قلوا ندناعوقو بلارع یسلوا ۳2 ی بوزاپ راد رهم ۱

 )٤اک هددص ۱

 رتاشعو لئاق هقشب ندقدلوا هبنمالا بولسم ندیلاها راس و ندولقاح وا اشا ناملس

 ینینغا كنبراهسک نوتلا كحروك ىلا هنفرط یدنفا تلاح كراو اا |
 ه وزا یتوقراو كردا فلات و بالج ین رکسع فونص هللا هل زح یایاطع بوحآ

 نفرط هدهاتسم ڭكالتعاسر هدادغل و یدقح هنس هل قم كن دتفا تلا تۇ

 . یدنالشاب هیهبراح هنازبروخ و واتدشر بویلوشراق یرکیدکب
 ندقدلوا یهامو اعم یرابحوط هروک هتقو لواو رفاو یرلپوط ثناشاب ناماس

 رک اسع ی هدنسودرا كنسدنفا تلاح بول وا هدایز ید یرازادنا كنفت هداس هقشب
RTی رکسعكناشاب نجرلادىع یرصتم ناباب هج رک او ىدا اا  

 ففح عو رب یخد رانا هدهسلا فورعم هاب | ترعو مادقاو فوصوم هلآ تعاحش

 | ES O ۳ نکرولک اشا نجح رادع هدر و یدا تراىع ند راوس

 ندنسهف رف كنا ید ی رع ڭكناشا حاتفلادبع یرصتم نالحابو ه رد ی دلوا

 زسلکوک هل روز كداشاب نجرلادع هدا اشا حاتفلادبع بولوا بوح و دودعم

 ۰ یدا دا کیم یتقادصو تام ءا هنغل دل وا شک قرهلوا

 كردبا موج هنیرزوا یرلپوط كناشاب نامل هعفد چوا اشاب نجرلادعع هبلع ءانس

 كب ینت | كنفتو پوط ككرلنمهلوک نکیشما لاصیا یترابغراق ردق هنسزغا كرابوط
 ندنکیدزیج ناب یاس هدنلوب تنابخ دوخاپ تواخر اشاب حاتفلادبعو ندنغی دلوا ولتدش

 اشاب دجا یسهدازمع كناشاب نجرلادبع قرهلوا ضراع یک فعض هدارک | رک اسع
 هر رکسع هش جد RR 3 ىدا جافرب ك زیزعلادع هداز

 بوشل بشماللط طّمف یدلاق هدنف رط اشا ناماس هر راح نادمو یدل وا روح هنعح ر

 یراکح هن راهاکود زا ناف رط هلکم رب و لیصف کنج



 هک ۷۷۷ ی

 تلاح ولالا رمشام و نون ا e 4ا موخر ۹ فاش ناملس و

 كن رکسع اشا نجرلادبع کلاس را حک یردلوا لاا براضم و رستم یاقا
 تباهمیک ین دلوا اع ورمازمارتا هدنسودرایدنفاتلاحیئانندنس وا رسکتم هلهج ول وا |

 للخ یتعه ماظا هزارش ید كنسودرا اشا ناماس قرهل وا ندن رات آیهاشدان نامرف

 ۰ رایدلبارارف هدادف نیلهحنک بولیزوح یرادقم صن كن رکسء هلغلوا رب ذب

 ۱ مو هنلوق اشا نجرلادبع حابصلا یلع هن اشاب ناماس رار هلکت وب

 ETE : هدقدل وا حایص E رارف بوایعاط ید 2 هه ردق هحاص

 نوت نوت یتاخ كنبرلهرتاد نوردناو نوربب هلیسهب رکسع ناطیاض شم ندشیا |

 رابلهط وا راق لد ردق یلازوب ندرابلهطوا صاخ زکلای هدنناب شملغاط |
 رب رب هقشل ندشکم هل رلهط وا ا رس لاو نوسروط هل بوش كملس زا لو هسا ۱

 42 شل ندنراهحاوخ هاب زلال ال و شماشالوط هام هدن رازاب و به هد ادغب 0

 ۱۳۱۱ و ا یر ودنک هلیرال وا هونناتلغت هو کر شمات روک هللا هه |

 هن ارش دوح هل سح کل رس هب رخو یدالک | یدمش ی ااغ ا ناملس ۱

 یردلبا كر رد یتسهحش ءوس تتفلاحم هنل ود اعاسا هب هنهادم باجاو یتسهّبس طب در <=

 نوا ناه بوشود هنساف یشاب ESS ۱! یدلوا ش کک ندشا شا ا هح

 تعانتس جافرب كرد رارف یرغوط هتسقرش بناح داده هلعامسا ردق شنوا

 لاقتسا هک یش رلیعافر نالوا ناشل هم هدا وح لوا ا دقدلا لو

 0 كن رتاشع هفوط . رمشو توش هنناب رب د ( كمداخو د انامدنفا ) هلا ۱

 روس ولناط ولتاط توبا دهعل تمدح قل زوغالق هرزوآ كما هبارا یرلهب وا ۱

 هرکصتدکدسا لافغا هام ییودنک كار هر و لیست هلاا برطضم یاشایو كرهل وس
 قمشاط ۱ توت ۳ دالان هلا لتف بوروشود تص رف هللا ب رقت رب

 هده هبیدنفا تلاحو بو کیت قروه هنفالخ كراشع تداع نکیا ندناعونم
 ۱ دعا دقت )0 وا

 بولک یاوغاو مدخ نانلو هد دادغ كلوتقم ا هدقدل وا مولعم ههل تسفک
E Eتسعم هیاغا هلل اد.ع یس هل هدن رک درو هلا اشا او  

 i اع یردار كنههک دحاو . یدناق را یتلماقمعاق ك رول ردا

EE7 كناغا هلادعو رادرتفد یدنفا دوادیداماد اشاب  E 

 یساغا یرحکب امد قم و راده زخ اغا یهاط قیاس 0 E هدنشت

 یدنلوا بصن یساغا یرحیکب اغا نج رلادنع یاسوم ۰ هلک گكناغا لیعاسنا
 هرکصن دکدتا تماقا هدوراشبط ردق هتفهر هلا تاارجا والمو یدنقا تلاح

 دتملبا داعقا هنبارمس یلاو یاعا هللادسع ق و اخاد هدادعب هلا یال 1 مظع



FEچک ۲۱۷  

 ۳ تالار 9 یی دل وا بنرات ع ندا رم یسهنلاس زا و داد تقولوا |

  نجرلادعهدنساننا یدورو هلصوم هلبا جورخ ند دادغباس ونام الاب هج ور كنسدنفا
 دادغب تاقحلم عم هرزوا كنا غالبا هک شب هلبا مض ها هسک كی ترد اکوب اشاپ

 ندنراهدارتعم نوا صوصخ و واهناو هب یلاع باب ینه ج وت هنس هدهع ككنتلابا

 یشزب واتناک هلضف هسک كس ترک ئوس هروک هتقولوا تود اا ا یا

 روت وا و ورم ده روا ی یصالختسا نتا رانم هلوک كدادغب هقشا ندنش دل وا

 ی دل وا “هع كناشا نح رادع ) هدقدنل وا مالاعتسا ندا تفت یشات ندقل وا

 ۱ تولوا هرابز ر ك 1 رظن اه کا ی راکدنکهرب و كن رلملاو دادش هسک كيبشب

 ۱ كنعاح وا ن هل MN سا کک ا رک ریه كهللا یوم یاشاب قحا

 فففوتم هنسک وس أ رلناعاخ هج و ۳ قوح لب یحدو و ا ااو اما لک |

 ۱ شر وس هلاحا هنس هدهعیدنفا ی هاب | هاماکتس وذ a) هبقا عاصم ا ندداوم

۱ 

 ۱ یدادغ رولوا م رم ینلاقتا 93 ۱ تب ات نانا كەوا رع بم هقشا لدل دل وا ك

 e یالکشم ض»م یرالیدشو لزعكنالوو شم ەسن رانمهلوک هح رک |

 نااب رلزغا لوق یلاخدو احتلا هراسنحا نوحا یرلصنمو هاح هظفاح هسا ۱

 | نارا یرار و رادقرطو داقنم ههماعللود یشاطر رب ده وا هسا كن راد ادناخ

 كن هقآ رع تموکح هلع ءانس رولو یرالا یخد هدف رط يا قرلو اراداوه هنلود

 ود ( رولوا مزلتسم یاتش ریذاح هحتلودو كام یهیجوت هاشاب نجرلادبع
۱ 1 

 ردم زاب باوخح | 1

 | هدهسا ندداوم رونل وا 0 هحل ود یصالختسا ندسلا ران ؟ كدادغب هما و
۲ 
 نانا هس ول تولوا ك٤د قع وق هز رط ۵ اتش تالیا یتساروب یدصقم كتل ود 3

 عورت یلیلاو كناشاب نجرلادبع ندنکیدلروک رضم هدایز اهد كمری و هننادناخ :
 ردشمام هنل وا

 ی هب همش ع طاصم هلتربصا ناب رودو تماقا هددادغ یدنفا تلاح ردق یار

 میت ولن ابا یک اشاب نجرلادعع ینلهاقمماق كناغا هللادسع هرکص ندک دشا تقد رظن |

 1 رانمهلوک ینمی تنولنامع کد و كنلاهایبم هغ دلواشاک هلوصح هاتطاسو كناذر |

 ۱ ۳ دیعس هداز اشا ناماس م وح یتعرو لمم كنها--حو شدوا یلوقم ید |

  یراکفا كنسدنفا تلاح هدقدنا وااَلا ه ىدقا تلاح ندراف رط ضم ودنا رصحنم
 و و

 اغا نجرلادع یلاصوم نالوا یساغا یرحیک هاتزاحاو نذا كردا لبم اکو یغد ۱
 ۱ یفد نددادخ eS كناشا نه رلادع ییلاها ات و واقاح وا ك رک افخ

 كم رو قا وشل هن رلص وصخ یصل کک دہی هغلماقمع اف هلل غ كناغا ها دع

EEF N e ds 



 سگ ۲۱۸ =

 مابق کنج حابصلایلع هایلاسعا راسی رتم بونالقابا یس هلسمح "ةتغب هجیک ر كردما

 هدازآ ندجابتحا ولردره هدشعت هاو هدایز یداربا كکب دیعس هد هسا رها
 هایسح قلوا ندنناقلعتمو هلوک كنبردب رانلوا یلاو هرکص ندنردب هدلاح یتیدلوا

 هسبا ندقلا هس رزوا یتموکح بعاتم ندشیداوا هدقملنوط مرتع هداعلا قوق |

 هللادبع هفاک ران هلوک هلکمنا حیجرت یتماقا قرهلوا مرتحو هفرص هلو هدنس هناخ |
 یلاهاو ولفاحوا كردا قافلا یخد هلا اشا نجرلادبع بونالبوط هنشاب كناغا

 هرکص ندقدلوا دع هب رام تعاس دنج كر هر دنروب رلهقرف قاط اط هنيرزوا

 یساغا یرجکب نالوا یراسترو ناشن رو قرفتم یراتعجو بولغم ولتکلم تیاه |
 ك رک نالو هددادش نافلوا نازب رک افا نجرلادع |
 ان هلادبع ماقمشاقو نیبمتو بصن یسانا یرجیکی دادغب اغا مساق یساغا لوکرک

 . ردشلوا فرطر اغوع قرهنلوا نالعا یعوعع وفع ندفوط |

 كب دعسو شملبا درط نددادغب یاشاپ نجرلادبع هدیودبا هلغ ولتکلع رکا

 ندجراخ هلا لرع ید كب دیعس هرکص هکلا>ا یدیسلوا شلدبا صن ماقماق
 كم دصسو یدرولم هلسنوق هنمکح هرات تالابا یتلایا دادخ قر هنلوا بصن ییاورپ

 ولقاحوا ید هسلوا راداب هنن یعاحوا نم هلوک هد ودا رارقتسا هدکللاو

 یدا رازالاق هدنرامکح تحت ككرانم هلوک یک یلوا قرهلوا یراح یذوفن كنللاها و

 واتلودوب یاو نوا یدنفا تلاح هللا نطفتو كرد یرلهقبقد وب رانم هلوک نکل

 قجهریدرق بوروسشود هزعر, رب یزبو قج هراقیچ نوب وا یکی رب نوک یه
 | ینادمارسو هوجوو ولقاحواو اماعو عمجت هننای كناغا هللادبع ماقمماق یسهلج كريد
 قوج ر كشيدک ویو یفیدشقلاق هصن و لزع هدر هدکیا كندنفا تلاح .هلبا تلج
 هحتله هحورشم تاعلاطم هدنرلکدتا ناسو درس یفح هلوا بس هنسل ود راناق

 ندنغج هلوار دا بحوم يقوت هددادغ هاب وب ندنو كدنفا تلاح قرهنلوا قیدصت

 ۳۳ لس هیدنفا تلا كتفك هاقفلوا تس قافتالا یسهداعا ناه

 یهاکتماقا كسدنفا تلاح هوا هکولاح بونلوا لاسرا یثأاب رضحم ندنفرط تسج |
 لشراو رکفتمو برطضم ندنیدلوا شملا هطاحا رکسع یفارطا كغانوق نالوا

 تارک اذم كموم هد ولک اعا رضح نکیا رحتمو رظتنم هنفح هلوا رحنم هن

 زکنا هتفو زیمآ داسف هلیوب ردشیا لصنوب ) هدکدتنا غیابت هنسودنک یرارقو

 هلسرازو روشنم كناشاب تاع رو هدیا نوک لصن و روبقبح ندرلهرن فیجارا
 ۳ اه را کو 1 تارق یراک لب سلاف ما تب ژاومام

 نامرف هلبا روشنم بوراو هیارس نامهو هلبا ریشبت رباب هلیفابت كنماعد هنیرلترضح

 ( ییاع زا



a ۲۷۱۵ جی 

 هد دا و ندکدتا هداعا یاعا رەخ ود ) هلب وس یمکجهر دتا تارق ینیلاع

 توراو ارس هلیا یالا و بور دلوط ی رارب مسا كنامرفو روشنم نالوا دوج وم

 ۱ هدکللاوو یترازو كناشاب هلادبع هر هربدسا تئارف هدناوود نالوا دقع

 ینهار مزاول كنا هدنفرظ زور دنج یخد اشاپ هلادع یدلبا نالعا ین رارقتسا
 ۰ یدتا هداعا هتداعسرد امرتحم و ان کم كر ا كرادب

 تلاحاکو بولواشاولهرطاخرب مرا زوف ندنمکح كرانم هلوک نوش نوش یدادغب

 ربار هاسافتسا كلاس نال وابولطم نداشاب ناملس لوتقمهدهسی دم هل وا باب ا
 ردشملا تدوع هتلود رد قرهلوا لالا حرشنم و قفوم هنلاکا كنهللعتل ود تکوشو ناش

 یهاشداب تافتلا رهظم هلا لوخد هواه روضح نک ردک هدادغب یدنفا تلاح

 تروص نسخ ر هنشیا دادن هک دا قو ذخا یاس نما وا حب ع ی

 تطلس لالقتسا كرين ندنفح یعد تهل یاس یوم رم رقم و
 ناخ دوم ناطاس ندنغیدلوا شملبا مالک مخ هللا یتاین كما تمدخ هبهبنس

 تشفوم نددادغ الا هحور هدلاح ین دل وا شملا بلح ییتفد رظن كن رلت رمضح

 مهار, ا یبما رهشو شلو قر ینمو ردق هدهاشداب دزن كحدبا تدوع هلا

 داععاو قولو هدنقح ندشدلوا شملنا هضوت هتنطاس فرط یا ید یدنفا

 ناطاسقرهلواندبهاشداپ نیب رقم یدنفامیهارب اتق ولواو یدیاشلوا نو زفایهاشداپ

 هرکصت دنا تولوا هدکعا هرباخم ولزک هلکنا هدروما ماهم یراترضح نا دوم
 تطاس راشتسم هدندم تدم كردا لاقتنا هب یدنفا تلاح یشا هفخ ٌهراع و

 )هلک هددص هنن زی ۰ ردشلوا

 لصوم هرکص زور دنح ندنلوخد هدادغب هلیا ودرا الا هجورب كندنقا تلاح
 كناشاب نجرلا دع هدقدل وا توف هایدوعوم لجا قرهلوا جانمان اشاب دوم یفرصتم

 كیدحا هداز اشاب ناملس ندراهداز لیلطادع نانلو هدکلر هاناسحتساو یأر
 یدنفا تلاح هدهسیا شلدا بصا عوشاب هن رزوا قیر سع ل ماقماق

 میهفت و ضرع هتنطلس ناکرا یم یاضتعم هس ندفدل زا لساو 9

 هجو هکب هللادعس هداز اشاب نسح هلترازو یالاو هبتر یتلایا لصوم كردا
 راد كنسلاو دادغب ندشیدلوا لقتسم یسلاو لصوم هلهجو وو ردا
 . ردشلاراط هرب یدوش

 لوس رب یک هسور هدلاح ینیدلوا لوغشم هليا هیلخاد لئاوغ هو الاب هجو ر هیلعتلود

 ۱ . یدبا هدقمشاغوا هب ه هم یخد هليا نمشد

 همالسا تلود کیا نکیا براح هللا ول هبسور یخد یتاود نارا تقولوا کرد غ
 ۰ یدرلزما تن واعم هرکیدکب و تکرح هرزوا قافلا



 ۱ مراد | كنهمنارا تلود هک ازم e نالوا یدهع یو كنهاش نارا طقف
EEیدا ضوغم کا ی  Eنارا مه 3 3 رپ رد بواک ن دو رط  

 هدنس هع كتم رخ ی تم شا ك وا هل تطاس j اغا ن اس یجاح یراذگتحیاصم

 ۰ 4 ك ر هد ربا ۶,۱ تل ود هاب | هم مع تلود هدیار رح نانل وا میده

 | كن اشاب تباث ماس ىسلاو ردلچ هلذح ندنوفحو تالاوم ¿ نالوا دک رم هبمالسا

 ۳ فن رش ا وا یرکفالخ و رد اهش نح هئم امها و ادا هدادعا هعفادم

 1 فاع

 همانناوح ید نادار a اعم هلل وا ردم تا و ندنتفادص مدع هءاعتل ود
 م ۳

 یتلایا مورضرا e رس یاح قرش هباش اب مهاربا قبسا حاملا ریماو یتیدنلوا
 | نابع كناشاب ىلع یخ رح هسر هلل نع ندنوزب رط كنا اب فب رش قر هال زای

 أ وله سور 2 نالوا 5 رام نمشد 4حینس اضتفا ا د هن وق هقالع و راعشا یل دناو هرج وب

 ءیاوم هدنمص تحاصم تشع هسا ها ندروما هم ال تک در ادحتم تن هرز وا |

 یعح هنل وا ما زا هناربا بداح دان ر a كندا باهولا اڪ هداژ یاب ن )دم تع

E ۳۱ توللوا نعل ا أ ناما هدار نو ر ته وصو هم و مصر  

 (ae هام شرم ری ضاو یبنکهباروا ید اش مهار | هدعل

 ۱ كسلاوح لوا غا نما و هنعل دم هل وا قفوم ههروکسشم لاا ققاوم ل هاو د

 ۱ هدداق ون هلا لنع اشا مه ارا مو هام دنح یم هغی دنلوب ند ادفنتم و ناربحتم ۱

 هنر ین یللاو مورضراو E ممد یاح یرشو یدلدا را ام هتماقا

 : ید روح هح و هس هدهع اغآ ناما هنرازو یالاوا

| 

 هند زا E یلعحتف 0 نارا هبل E ۳ یدنفا باهولا دبع هداز یساپ

 لاا تاهل یدّتسا ر جا ردو HE گر ید ی ر = ەد ۹سا | شدا 5 تا هاب ر هافس

 هبازریم سانعو ماست HEEE هن اک ولم یایاده نالبدا رضاح هده رش ناضمر
  1 ۲ E RSتم ۳ 3 ی ۰ 3

 هنارا بوقنح ندداعسرد ه رص ند رطق دع هلغم وا عید ون ید نواه هما نالا زاب

  TEروللوا دارا هاسراشا ( ڪک اھ اار .
  ۱رکسع رادقمر هنراوح نوژ رط ایا یک همطق ز گم نوا ولهسور جهات تا

gsموم هسرلرزوا بوشتن هراس نیرومامو اشاب ىلع یج هح رحآ هدهسنا  

 ا ناح هنس رل هم بس ام زهنم هک وشتلا هد هل ر لما مادعا یتسلحر و ماحتفا و

 جد ندنفرط هخسخا هد هدعقلا ید لالخو ی راختسا یراکدن

 تولک هاسودرا فوس# روطیادناموق هسور 3 : که وش یدنلایرار ڪا تاحوتفن صعل

 همالاسا EES ق هدشعم اشا فا رش هدک دتا شو رو هس رزوآ ی ہل هعلق هح |

 ۰ 1 A وار )رو هنعحر قر ها وا ناشیر و م زهنم را ول هس ور هل راما هعف أدم اب وق هاب |

sS 



۱ 

 ه ۲۲۱ قم

 (۱۲۲۰ هنس میاقو)
 بس س 2

 هلک را ۳۹2 تان شا هلل | دع ندناربم رم یطفاح ص راق ا یس هب راح هخسخا |

 یالاو هنر هنس هدهع هدم رګ طربا وا ندنعب دلوع وفو یش همضع تن واعم هاملاس را

 . ردشلروم ناسحا ترازو

 ترجو رث اشو تور ماتم رد الا هجو ر یدتفا ناهولادنع هداز یتتساپ

 كن زخ الا د یس هنس تلا مرکب وسشا EE ین دنل وب هدنتفاف ر شک رالی دنا

 هل صا كه اش ىلعحتف هدکدتا تاصاوم هنا رهط نالوا ناربا یاب هدنطساوا

 را رله ده ردا تاقالم هلا خام داتعمر تب ول وا لزا هنعان وو كعفش ازرمم مظعا ردص

 هس رلاشا نانا ن دو همنار ۱ تلو 00 ر ها E RR یاصتقم 5 @ ندک سا ماس
 سا ك ر

 ۱ ه دی صراقو هحیسحا و یس اخوا تبا هاشاب ن 9 ج رلا دع ص وضالا لعو

 A 1 خیلس ی ۶ راص وصخ ی ہیک حل وا ت د فاعم هحاما ا هب هماعتل ود ك ا نانلو

 را هل | یف ار مانا كنهمنا 9 ا تل ود یسایار ور رهس ل اباقم کوب 4 بل | هاش یلعحتف |

 | ىو ES رح هنایوح اضر وشراق هب هاربا تل ود یر للا و دادغو قوا
" 

 یلخ « ها ر وا توراو ۵ه زر یدنفا باه ولا دع هدعل ردشعا فلکت ی ب رلط رس

 ردهلاف هدنناب ازرىم ی ت

 هناقفتم هس رزوا هس ور نالوا ته نشد كن هیمالاسا تن و یا یصقا دصقم

 : د ۰ ۳ : IRE ی هر 0
 ك

 ت ۰ ۰ ۰ ع ۰ ۰

 هس هبعاد كما هاخادم هشا ر نالوا ندهبلع تلود هلخاد روما فرص 2

 شمتک ردقەنسەجرد كمما قوس ودرا هرزوا اشاب نجرلادع تیاهن كرەشود

 ها ییصا دصقمو

 تع نع هن رفس داد هلسعرت كن دنفا تلاح الاهحور اشا نح رلادع کا وش

 شمروتکر ارب هاوخالو هاوخ یخد ییاشاپ حاتفلادبع یفرصتم نالجابو هن رد هدکدسا
 رک 2 ۱ ۱ ۱

 1 لوخد هدادغن ندنکننار و ینواخر ثكناشا حاتفلا دع ىنوک هب راح هد هسا

 | لنع یاشاب حاتفلادبع | اشاب نجرلا دع قحنلوا رقتسم هدنکلبلاو دادغب اشاب هللادنع

 . یدشمردتا صن ییاشادلاخ نالوا یرصتم نانا اهاسو یسهدازمع ى

 روس لاو دادخ قلاس یک ینیدلوا یحصتسم كن ولنارا اشاب نحرلا دیع هک وللاح |
 هن رزوا كلا هلتهح یهدلوا یماعا هنهاش نارا انمض یخد كناشاب ناماس یقوتم

 ناربا هلع ءاس « یدیا فلا هنساضر كنولناربا یک رد كناشاب نجرلا دع

 ی

 ناو نال وا فو رعم هلکع د تشد رس ناخ قادو ناخ قالو قواص ند رب اخ

 ندننافاصم قالو ول قواص لصالاق ی حج مان سالک ن راس و د هدنف رصت كل راف مصتم



e ۲۲۲ جم 

 0 قوس هف رطل وا هاصخ ر کافه نارا هرزوا كعا لص. هلسهاه قلوا ۱

 Eas نداشا هللادىع اشا نجرلادع قحبل وا دراو هدادغل یربخ کیدا

 : یدنشغا تدوع N 2 ندداد# ینوک یحرب نوا كل رفص

 هلا كم زیزعلادع یلغوا نانو هدواهز هدقدنلوا لزع اشاب حاتفلادبع الا هحور و

 اجنلا هبازریم یلع دخ هدازهاش نالوا میقم هدهاشنامرک بوک هنفرط ناریا یباوت
 تعافش و احر ازربم لع دم یتسلر و هتیراودنک هتب كنیرلرپ هلییسح قلوا شملنا

 تعانقهراذتعا نانلواندنف رط اشابهلادعو شمردنوک تار رحت هناشاب هللادىعەدنقايس
۶ 

 مارتلا هدایز ینسهدام اشا حاتفلا دع هلا وا ص وص رومام هدادغل تونعا

 اشا هللادعهنس رزوا یسوا شملنا ماراو رارصا هدص وصح ول هلا تار رح ررمو

 دادغ عا تقفاوم اک | اشا نجرلادع هدهسا شمزاپ هاشاب نجرلادبع یخد

 كناساب اع یدلوا زا لاشتما ید هرلما رکید ندک ندنفرط یلبلاو

 ندنساما افصا ییرلیما هدهسنا اشاب نحرلادبع بس هت را رقتسا هدنکلبلاو دادغب

 هلا یبس و راطخا كلا کا هددادش امدقم بونج وک اکا El هللادىع یئان

 هباشاب نه رلادبع هله زا ردشملا ماف هریغتو لیدر به یار نالوا شملا

 ینادوق برعلا طش هنبرپ هلبا لع یناغا مساق یساغا یرحکی دادغب نالوا بوسنم

 هلا لع یب هللادبع یحاح ادختک و شما صن یساغا دادش یاغا ىلع دبس

 . ردشغا نو بصن اک یاغا یهاط یرادهنیزخ
 هدکشارارصا هدنیما یدامقا هنتموکع واهز كناشاپ ماتفلادبع یخد ازربم لع دم
 رو یشات ند هسلع یت دلوا رهظم هدن رفس داد هسااشاب نجرلادع یدا

 یدردا لاثتما هس اوا كن اشا هللادع نالوا یا كنس ا وو

 نارا هداننا لوا هقشد ندنو یدررو تىما هنناراطخا كنازربم ىلع د هدهنو

 یسیدعت عفرو عفد قترا هلکعا یدعت یخد هنب رال م ضعب كنس هعطق هنس ندنیمز

 هنحوصخ یهیجوت هاشاب دلاخ نانلوب هدستموکح واهز كنتلایا روز رهش نوتو

 هب رزوا كنا یدیا شلرب دلس هباشاب دلاخ ایفخ تفک و شمر و رارق ندنیف رط

 بل رت ودرار ېک ص ندرفن كم شعلا كردبا دادمتسا ندنرد ازربم ىلع دمت

 لغوا هدقدلوا یعومسم كناشاب نجرلادبع ییدلبا تکرح یرضوط هواهز هللا
 ۳ ك ورد رک هتدادما كاشلا هللا ES ناماس

 وسشراق هیاز ريم ىلع دم بوقیچ ندهیناملس نالوا یتموکح رقم هلب رکسع هی
 ۱ لع دت هنرزوا تصخر ییدلا ندا هللادبع ایفخ هسا اشا دلاخ ی

 ردشعا تعلاتم کا رار هل رکسعو تعراسم هللاقتسا هدنب رقت هواهز كنازریم



< ۲۲۳ Pam 

 i 42۰ وافم قحبل وا یک ومسم كناشا ن نجرلا دع روهظهک ان ت

 ا كردا تع نع هنغاحنس یر رام هلا مزج ینغج همهلوا

 هللادع ردشملا رادتسا ه هرصاح یا كل رهلک ها روا هالس ود را ید ازرم ىلع دم

 یسدلروس كردا هيج وت هاشاب دلاخ ی راقاحنس رب رحو یوک و نایاب ید ا2ا

 هو هسرولوا بای رفط هاش نجرلادع ازرم ىلع دمع نکل ا

 یرغوط هرلور اهد کل و 1 و رک كضفاور هو رک هقشب ندنغجهلوا لاعاب رلینس

 هدقدنلوا ماهفاو بارشا هیاشاب هللادبع یت دلوا ظوحلم یرلکحهدنا زواحتو یدعت

 لاحرد قرلوا مدان هنکیدتنا تقفاوم و تاشام ردق هرلهدار وب هنازربم لع دم

 هتنراترشع ناتسدرتب نوک ا یراهستسا تتیاسسسا تب وه هناشاب نجرلادبع

 یرابداروبن نکا هدننمض یتحلصم هوست اشاب نجرلادع ا

 ندنسمتا راکفا لید هلهجو و كدادغ یخدوا هدکدشا زارا هازرم ىلع دمت

 قرەلوا بلاط هلا اشا نحرلادبع ناهو بهاذ هبهشیدناو رکف یالوط

 ها قااق هداشا نجرلادىع یراقاحنس رب رح ا هداشاب دلاخ یتاجینس ناباب

 رد ولا وحلو a بودیا افتک | هلذخا شکسشب یزجو بولوا حاص

 دا رک لناقم هسرراتد كل رکسع یبدتا عیاض راتکشب دلا قحا

 ندفرط یا وهسور نکیا هدقمشاضوا هاب رکیدکب لو ن
 یتموکح و دوس هراد هدنرلهعطق ناتسحرک و ناتسعاط و هدکمهلورابا یخد

 . یدیا هدکملنا عیسوت

 هاسسودرا قوس روط یادناموف هيسور هدنلالخ یبهنش شب یعروب نیس

 كجا تاقالم هناتسود یناخ ناملس ( نامولاس ) یناخ شا قحا هدک رک هسلفت

 ا ام ۇلام هیسا قیر و ی ی
 نال ید رو يا هراناک مزال هرزوا كمردنوک هغروسرتب هللا تفرک وذخا

 كردبا رارف ندسلف هللا یمدا چاق رب نیلهحک كردبا سرفت ین نامولاس

 وربضتک یک ییدردنوت هنهاش نارا ی رال یک ناودو شل هه

 ۰ - یدیعمردنرک دا ی ارا رک

 اسور یل یرلروانزا كلا یلارتج هسور هرزوا یرارف ندسلف كنامولاس
 1 2 دعتو درط هفرطرر ینتکلم یاماو

 هرک وب یک ییدتا التسا یتتلاا سافت امدقم هلیسهناج هباح یرایج رک ولهسور
 ۰ ردعل | 1 هڪ ید ی الو شا ا حورشم هجورپ

 هجو رب ناخ ناموس ىر و ندتبالمامم او کیو رم و



 3 ولو اس یا ی IO O E LEYA و ما
 و و نو Dh و ۳ : 1 oN 1 ا وا

 راولهتسور توتال وط هنشاب ریش ات ندنموق ناروالد هدک راک ه هخیسخا لا

 ےدقزا بواک هتداسرد دی واد هلا ورسخک و راذا زاغآ هه راحو هلتاقم هلنا |

 . ردرلشملنا دادمتسا هللا دا ن راقدلوا ندنس هعمت هنلعتل ود

 قعاللوق هدنهیلع هسور یرایجرک هجهیاعتلود تیفک وب هلی رقت قلوا رفس ماکنه

 كنيل والاعم ر یسهنس یا ی وا هناخ نامولاس ندنغب دل وا تصرف روت نوجا

 هرزوا كارب و هنسودنک یتعلخو یدازای یلاعنامرف هعطقر خروم هلم رات یطساوا |

 رک لا فلاسو یداردنوک هباشا نیما نانلوب یارکسعرس یناحقرشو یسلاو مورضرا |

 ۱۳ اب و مار ی رک هاف رم کلنام ولاسو یدلدما ؛هدافا رلزادرنم
 یقروص كروکدم نامرف یدلروس راعشا هاشا فرش یسلاو ردلح یراملناللوق |
 . رولوا دارا لهر (۷۱) هدریز |

 اب میلس س یسلاو ردلح و اشا نیما هللاراشم ی a یناح قرش د تو

 اک ۲۰ اتم ندنراف رطا ناحزرا و تو رخ و E اید و مورضرا هن راتبعم

 ۰ یدلدبا ببر

 بایراو از یجنکشا لا كنبرافاحنس ی 9 یالآ مقاو هدننلایا شع و ۱
 یالآ عقا و هدنتلابا نوزب رط و هنلبعم اشا فی رش یسلاو ردلح هلا یراراع

 | لصحم كناح هللا یرارامت بابرا و امعز 9 راس تانک یراک

 راده زخ نائل و ام س :داد رت سا ۳ رب هاو شاف بول وا یم EA نوز رطو ۱

 ش دل وا وام اعم غا ی یلعوا

 ا ییدلبا سم اع ودر , هر روا قم راقح کف هرو كل ولهسور هدانناو و

 اب تب ایت عفاومو ثانعف وم تونس ندنکب رلک مزال ی وه كناحاوس رک دهرق هلغعل وا

 ۰ ردشلدا بر ماعرف یناکرادقم ندنحما یلوطانا نوجا یرلهظفاحم |

 هم ال افعا كن ولهسور ها ماوفاو هو رج نابل وب هدب راف رط قحوعوصو هانا

 رادقم ندهباعتل ود فرط ەد ۹س | رااکد للاخ ندهعفادم و هل اقم هار ومع تو ادلا

 هح رف هدف رط لوا ولهسور هاته ییدمهلردنوک تامهم و رکسع و بوط یاک

 بونا هدقح وع وص اشاب ناسح ےس یطفاح قحوعوصو تگ تلا قرهل و

 ۱ روس یلاتوط هلفارظا امم ناسک رک هاوللاحو ندنیدلوا شلاق

 هحمانزور بولوا ا تدشن ندىلاوح لوا ندن راّقحها راپ هش ا هحیلخ هم ود ص

 ناعل وص یرطا یسودرا قحوعوص هلسهباب هسام شاب یدقا دما نانلو ینا

 یسهطر وایج هب رع توطمرابو یسهط روا یحشوطر هل اتا مهم یفکرادقمو یدلروس

 "املست 6۱ هراسو زوط هحیلبخو ایاطعو علخ رادقمر هرزوا قفلوا مقا هلافو

 ) هنحوعوص )



 مگ ۲۲۵ =

 اغاناماس یلغوا رادهنیزخ رک ذلافلاس یملستم نوزب رط و یا رذپ هفح ووو

 قرلواس را ترد هرزوا كلردنوک هعح وعوص ندلاوح لواهاتف رعم ۱

 المخ هرلاثا زبحتم ا نانلوب هدیلاوح لواو هاا ناماتس هداوالامس ر لالخ

 یارک دارم قاسقا فرصت یلئاق یاغون ندب زیکنج نیطالسو یدازای یلاع نامرف
 قرهلوابصن غوبشاب ناطاسیارکتمالس و رکسعرس ها و ماوقا نانلوارک ذ ناطاس

 . هنفرط یبا مور

 » هبرکسع تاکرادت نانلوا ارجا نوجا لیا مور *
 ك رک ندنبناح یلوطانا هلغلوا مها یسهظفاحم كنس احناو لحاوسو كنسهعلق هنرا و

 هنرادقم كرک اسعنالوا بت هنسهظفاحم كنلحاوسیلوطان ال رک و هنویاه یودرا

 | دل رکسعو یر هل وا بیروت کرادی ید نوا «راو دارت تا۳
 . یدلردنوک رانامرفهرانلک مزال نوجا یم ردن وک هتداعسرد هدننمض یلاص,اهاروا

 ادیصو كس ندهتلالا ماش یطارطو ك ىلا ندنتلایا ماش نوحا نواه یودرا

 اعز كنس راتلاپا ساحو هقر ا وا تو رکتسسع و نو

 یدلوا رومام ام هن اه یودا ید یراع باراو

 | یراوس نوجما نواه یودرا ندا مور رک و ندیلوطانا كرك هقشب ندرلن وب

 . یدلدبا بیترت ماع رفنقوج كن هدای و ۱

 رور هدا یا موز رف م وت هرزوا تک هاواه یدرا و ۱
 بول | هبرع ندرلاضق یرلقدارغوانوحا لمحت ی رلکوب هبرکسع فئاوط نالکەدا

 ناوبح وه رع قوج ندن راکد روس ردق ههفاسم تلتعاسزوت وایت رله مع ایاعر یرابضعا ۱
 دخا یرله رع ِكحهدا لش هربخد هنو اه یودرا یراضع و یدیشل وا فلت ۱

 ۱ هسا | هنس وب یدرلرواکهلوا یاس هب هه اضم هج رخ ذ هدب واه یودرا ندن رلکرلک هدا ۱

 ۱ یسهه تولوا فا ناوبح راک ها ناک هروهظ ن ردنا اح یا مور

 | دال و ندهن ردا هلا راتاو دوجوم راجان هدلاح یرلفدلوا شمشود نو زر یخد

 ۰ ید رو هنلوا له هربخ د هن واه یودرا ندهراس

 ندننجهبمهلوا لباق یلیمحت اشا لرکسع هت للم رع لاها هس و قترا هروک هلاحوش
 کک یودص ۰ هر زوا قغلوا جارخا تولوا بن ص نوح ا نواه یودرا

 تاناوىح یفاک هلم یلاهاو لاجحا اع نالوا ی راتسعم حو هد راک <

 یصوصح یرثملنا 0 هل وص و هح لب وا دگر ع ودرا كردنا باحصتسا

EE) ET 7 E 

 | له یدلردنوک رانامرف هقشب هقشب یواح ین رات رومام هدلوالاعس ر لالخ هنب



 یک ۲۲۱ جیغ

 ساوا اباطخ هناطباضو ماکح نانلوب هدنلوق جوا كنيلوطانا هلج رد همزال تادیدهت
 ۱ . یداروم راذضا هل

 رکید مان كيشقن عقاو هدنتلیا هنسوب هرزوا قلوا یی رحت رثا كنولهبسور امدقم

 یمایاعر یسهبحان قاینرود میان هنساضقهحیاشاط عقاو هدنراوج هلسایاعر هتشغولوا
 یرالوا وریپ هولغاط هرق هلبا ج ورخ ندتعاطا :رئاد قرهلوا تهحکی و لدکی

 ندمارک ناریمربم یفرصتم یغاحنس هکمم ینع سیلک عقاو هدهتسوب تلایا هنیرزوا

 ین یلاوح لوا قرهلا رانهر ندهموقص یااعر بوراو هاغلوا رومام اشا ناماس
 ۱۳ نا بولب روم اا و نکیشمنا لاخدا هماظتناو طابقا تف
 هنب هموقم یااعر هدانناوب هلتهج یتیدلوا شلروتک للخ هماظن ٌهطبار ییدتا

 رارکت قحباوا عومسم یرلکدلبا تراسج هنایصعقرهلوا وریپ هنیرایصاع غاط هرق
 ۰ یذلوا رومام هنماظن كئبلاوح لوا هرک وب هننس هدرا اب اشاب نایلس

 ولتدش هن راف رط یتمشو هراو ن زاپ نت اوت هرزوا ینیدنلوا نار هدالاب

 یلوکینو قجسور ارخوم هدهسیا شمامهبلورایا ندلوقوا هچرکا بودیا راموجم
 ندلوق واو التسا بوصاب ییهخول ةتش هداتسش مابا هرکصتدک دنا طض ین رل هعلق
 ۳ دمت للود هما اعا کج هلن هب ورو یرغوط هبهنردا هدنوعآ یاقلاب
 ۳۳ السا هان یاب كبراترضح دع ناخ دوم ناظا نکل . یداوا
 ىلع یللد هم و ۰ یدلبا ثبشت هبه رفس تاکرادت نوحا راه مسوم هداب ز ندکلوا

 كنول هسور ندیلاوح لوا هلساونع یلرکسعرس یناح نيدو اشاب یلو هداز اشاب |

 ر ند وات را كناشاب لغ یرد و ۰ یدلوا رومأم هطفدو دوط |
 لو یلغوا هدا لوا هلا لاسراو قوس هب ورلبا جوف جوفو جارخا رکسع ۱

 هدنسهرادار زو ین رکا دع یتیعم مدقم ندراهبمموم لولح هرکصن دکدتبا رادقا ییاشاپ

 ا ااا ا ناحصتسا ياا تزرضو ترح هجا نالو |
 ا لاع نامرف وک هد وا یب هنس لا یعرکب وشا نوجا
 قاربمریم هبتر هنس هدهع كب بغار دمت هداز اشاب میهارب | ندن رایشاب یحومق یلاع

 . یدلرویب رومام هنتیعم اشاپ یلو هلبا هیجوت ۱
 یلوسلکو لوبناتسا یبرد هب رکسع فونص نالوا بت هنوباهیودرا ندیلوطاناو |
 هنسدلای هنوط بوشآ یناقلاب جوف ج وفو ردا راذک هنناح یا مور ندنرلربعم |
 . یدلوا ردک یرغوط |

 رک اسعو شملکج یرغوط هیهلوط بویم هروط هدنقوم هول ها ول هيسور
 . ردشلوا لخاد هنس هصق هغ ول بوراو همالسا



af ۲۲۷ جنس 

Eها زب ر وخ نالک هروهظ 9 شه را ناشلاب هلا هن وط نشفو ن زاب  

 هسور هدغروبسرتپ یتح ۰ یدیشاک هعوقو ینافات یک كنول هبسور هدرل هب راح
 كح EL رکسع هد هن و كج هشت هاه هس رله راح لناعع و یسلاها

 هد زعامساض نالوا هجرکتعو هام هد هسیدک رار زار هزلا ند هنابع 1
 : . یدبا راشمالشاب منل وس وند رد هدار 2

 . یدا جاتحم هنف وس رکسع دیدج هنسسلا هه وط ن زاپ و ید ولهسور هیلع ءانس ۱

 هد ناتا اطاخا یم تا2 یالوا تداح هدنرتهلاس ها ۱
 یح هم هدا قوس رکبع هدایز هتسلاب هنوط ندشدلوا روح هتمردنلو یتع ا

 . یدیا روبج هفعالپ وط هلتهج
 هل را یر ی ارتش هرخ الایداج یس هنس ىلا رکا وشا كلذ ىلع ءاس

 شاب هسنارف هدناربرحت نالوا دراو ندتفرط یدنفا بم کا سراب ا
 هدک دشروک یدنفا بح هلبا هدام نالوا لیکو شاب هنن رب هلغفلوالزع ینامماش یک و

 نواهیاغودو شعا لاکرب تحارو شاشا یرلک نمرلربخ ہا ندلوساتسا) اب
 ندنشرط لوطانا نوک راو نادنادخ و قالفا ولهسوز شعا هداما هل

 ناطلس کلا رال وا یضار ههطاصم هابظ رش قلاق هدنراودنک رو

 یضار هک رت هبول هتسور هر قمراب رب ندنسضارا هلل ود یراترضح ناخ دون

 | راشمروم هش ًادیک | هرانلکمزال نوجما قمافل | هنغآ یمالک هاصم هقشب ندقدلوا

 كن ولهسور هدنراس و نا كه وطو ۰ رد اا یراهناهاش ته هسا و

E 
 سم

 تلود هنس هصق هغ ول هدرانوک ون و شعا راو یرکسع كس ترد نوک یب هظفاصم

 نالک ندنف رط E هد ران S8 ۰ ردراو زعربخ ندنکدلما لوخد كنم رکسع

 هنیرزوایونکین هللا رکسع واتیلک ییاغا قانشوب یرلترضح مظعا ردص ا رظن هنداوح

 یرکسع ولناعع هن رزوا یراقازق هسور نالوا هدنرافرط هرتساسو شعا قوس

 هسف رط قحسور ینادناموق هيس ورو راشمروک ندحیلق ینعومت بودبا موج
 یم هلماعم هلا تد هلو تانیاعتلود شملبا تدوع هنفرط شرک هنب نکیشلک

 ۰ ردجردنم ی دلوا شعد ( قدل وا ظ وظح كب ندنغن دل وا بحوم یترهشو ناش

 ل هاک هددص هز

 یر وک یرلکلبا ثادحا هدنسوشراق قحسور بولوا ى

 لوبناتساو یلوساکرکسع نالوا بتم هنوباه یودرا ندیلوطانا ح ورشم لاونمرب

 ندتنطاس فرط هسیا ولقاحوا بولوا هدکمتک هندناح یبا مور هلا زوبع ندن رلربعم

 EE EE ك که هرمشط هکدناش هانهح یرلقدل وب هرزوآ هسوسوو مه و



 ا ۲۲۸ زی

 قوخ وند رونلوا مابق هش را رو دا كس راودنک تقو سل ا

 تولک هنداعس رد هر E فونص ۾ داط ماط هل وا ندنناح یلوطانا یتم هن راکدلد |

 : وا هشا دناو شالات را هکدتک

 هنل و شا ه2 سارا ؟ قجەلوا لشو عطف نوجا ا اش اب نادوش هعدفا یتح

 و كن OA راب رحب کی هدک رک تودک هنف رط یزاغو ز :ک دقا نوجا قعوف

 یراضع ندنراحا هاب ران وا كا هشی دنا ود نوسملوا سدنرب هدننمض یر هسرت و ۱

 ن زسقماعوا هلوساتسا ك EE كجەك ی لر هاک هنسوف غا

 راد دلا اعا 5 رافدل وا ٥ رروا ساه و یو هلا اعا یب ج راملنا روڪ ندقادراح

 ( فتاخ ناتا )
 ردا راستجا هنواقسش عاونا یرلبروز یرحکب 5 مان ها اسد E هد و

 ۰ یدرل نمهدىا راکنا ید یرلودنک ۲ یی راقدل وا هش ر قحتسم ندن رلقدل وا

 ۱۳ وا ا قلمالتس هما لک نوک هعمح ینکیآ نوا رقص هل زا
۰ Î 1 1 O او 

 یرفر نالوا شمرود رمس هب ید یع رک ندد ول تلا ی رک مدقم نو رب

 ها دم هاح نوک هعج او ده هل راعا لتف بولو هدهعاقلا تح راحتتلا یم 5 ۱
 ی

 زاعوب e هلا لع یاب نام یسادرف ناغل وا لوتقم یره ىلا ندن رلخاو |

 ردشم ke ۳ اک

 د بورروچ ندل و یتسهقا تحاوم نال, رد وک هاه یود را هرکوب "۷

 یرحک هد | رابدتا ها دا 9 رد ه سم هام یسهشا تبحاوموت یجحد رلواح وا |

 ك

 ندشدلوا رادتقا هنسارجا هدرلهسا ازح قحتسم راندا باکترا یتحاضفوب

 ۰ راب دلم | هداعا و در یبسقاب هلا دخا یهسک ىلا رول ید درهم اغصا یهو 1

 هد رقص لئاوا ه رزوا قلوا رادم هسومات ل طو ناه یرلت : مهح مر کا رادرس

 . یدلبا | اک | هلا بصز ینسادختک لوق هنر و لزع ینساغا یرحک

 لاش قحا بولوا تادر انها و رمهع جانم و ارز | خش اشاب اض م ا کس

 لئام هاضمی ماشاحاو تسز هدایزو صب رح هلا وما راخدا ll كتهداز ۱

 ا ی غ 1 ا توعلس ندنسهز ولنایم لضالا قا هدربو نتعا |
 فطلو مار ؟ او تور و و ذوب هدایز هیراودن نک نوا ك ثعا هدلا | ینولفاج وا هلتهح ۱

  EEEهلا زز (

 | لوغشم هانکنح تنش ییلخح هط روا ی کیا OE 1 نکردا ا د

 1 رادقم هداسق هلکع | مادعا یس ج جافر ۲ : هدق دل اوا ا ن نکس غا ییطصم یرطا

 مد ۳# ر 13 / زر
 ۱ ثع رو اعل ناسکس ود رد دحک د رم ه ره ر جد رب رحم: ی هد ون اه 0

 ۱ هدنساوعد قح لا هک ىلا روم دن لادن رم هاب ربع هدنام و هلا رل هناهب زساصا ی



f ۲۲۵۹ = 

iا كرلنا ها یعضو و وتو مدت تست هبعاد فلا( "و ناکسن یرانا هل  

 ۰ شمرولوا باس |
 كرد رزو ر ردتقم هنطا رو طض كنه رکسعم فا وط هلل نع كنسودنک هلع ءان ۱

 ۱ هاب ات مضح ناخ دو ناطلس بولوا ندهاشداب نا رقمو شلوومس هدارا یصا ۱

 | كتاذ مان اغا ینطصم جرعا ندنف رط یدنفا حارا یم نالوا یسم را وازک |
 | تیام دحا ےک اش لاج دم ا ف کا تلر وک تا ی

 |: لع ماکرد نالوا فوومم ود ا دا رظان تولوا یرطا ا ع
 الج هتداعسرد هوا اغا دجاو شلدا بستن اغا دحا زال ندنرابشاب یحوق |

 5 ۳ ا ۰ تو و 3 ۳ ۰ ۱ 2

 و HETO E hae EAE ٣ر ES هلس هام كاع اود د ایا کا تا رمان , صوا ا تن ولت اک و وصح

 . یدا ر ردنوک ههن ردا

 | هنوباه یودرا قرهلوا بارخ یسلاپ هنوط هلا هیلاوتم تابرام نانلوا ناب هدالابو |
 | یرلناعا رلاضق یاد هوا زخدم هدهردا ندنشذلوا لکم لک اک

 اوزوو ااو یربم ید ندارواو افامردتنا لف ردق
 لوس و یمادختک رابجوق هرزوا كمردنوک هبینمش هل رارتساو هود ككرلنارمریمو

 | هدلوالاممر ءرغ قرهلوا رومام كب دیعس دمع نالوا یلیکو هدنداعسرد كلروخاریما
 .. یدشلردنوک هواه یودرا

 ندنش دلوایصوصخ قلا ینوباه رهم نداشاب اض هسیا یسهمفخ تیرومام كکب دعس |
۶ 

 | سر هک ا تاوف و نوه شفا نا ینواه رهم توراو هواه یودرا ۱

 اشا ىلع یلصراف هیاس هدارا بج ومر هلا طفح و دخا ینوناه رهه یدنا باتکلا

 اض و شملا رادتا هر وما ء رادا هلهح و قاماقمکاق نکد هسدورو دلددح وقت

 ۹ ۰ ردشل ردب و هەق وند هماقالا لحال ھا ۱

 | ہا زالو بوراو هب هب ردا ك گی یوزر وم نالا روس لاسرا ندنداعس رد هداننا وب ۱

۱ 

۱ 
۱ | 
۱ 

| 
۱ 

 كا والا مس ر یر مح یقیدلوا شملا ماست ینواه رهمو لاصب | هب نمش بولا ییاغا ۱
۰ ۲ ۱ 

 ا لصاو هتداعسرد ینوک یجنج وا یعرکی |

 هس ودر یمافنمو ه رداصم یاوما ۳ تناشاب اض هد رح ۷ جیم طسا وا ۱

 . یدادیا لیوح
 ۱ هاب | عفر ندنس هدهع یاما لدعم ناو هک رزوا اشا اض اح ف ر هل وا ندسارغو ۱

 . یدلروس هبحوت a نالوا و A زا اهاسو یماقمکاق ندعم امدقم |

 3 تا 2
 ۳ رود ه8 ر ط اشا اض ییدا 2۸ عفانم سد | جم ردتلا ىلع بولوا يعم ی دل دعم ه دعا ۱

 ۰ یدلر اشح ه ادم هه لاوما ىل = هلا راضحا هتل ود رد جد رغم ییارمص ندا



۱۰ AT ی O OO O PEN N PO OO 
  ۸ 1 ۴ 3 ۲ی 2

 یک ۲۳ زوج
 ۱ E ید کیدا هدند كعاخ یسهجوز یلاوما شا كناشاب اض کل

 لجا هدلاح ینیداوا زواحتم یشقلا ینساھبلا یعوم مناخ هدنطساوا هجا یذ

 قوچ ك هلغفلوا لقت هنوب اه نوردنا ابشا یکیدلبا كرت هدکدتا تافو هلدوعوم |

 ۱ . ردشعا روهط تارهوحم و قیرافتو فح
 را رحنخ وح نالوا شلر وس ناسحا ند هناکولم فرط قلارا قلارا تح

 . ردشل روک هدنس هکر كنا یخد |

 ۳ تاج دف مدنلع ا ا وم ءافونم هروک هن رب رحن كتءداز یاش |
 هلقاع هدنناذ كرد ددر و تمدخ هرز وا تداع هن رلم رح ود یارک هلس رقت ۱

 هنشلدلوا راددد یحالصو تفع بودنا لبصح یناوصا لزتم سیدت هلغلوا هریدمو |

 هدقدنل وا جم وزت هدنلاح لئاوا هباش اب ابض هلیقوس كنب رایضمب ندنرامرح ارک یم

 یتلافا كنج وز یا ندقلوا تورو ناماسو تاردو قلعت هدنناذو تئمیم هدنمدق |

 تنمىم كا هنسمقىح ردو هرازو هر كتسودنک اشا اض هل روصو كردا خور

 3 .E یدرلا تاعر هداعلا قوف هن رطاخ ندتکن دنا دع قیقح یاس یتمدق |

 یس هضق (ءاسألا ىلع نوماوق لاحرلا) و شمراو هنس هر ص تشحو فوخ یاعر ۱

 ِ تصحاصم هام رح هایساح ا صضع اشا اض هفام e یدشل وا سکعر هد یسکیا

 هل رحتلاب یعدق نع طقف مشروق ندنا نب یک زکغیدقروق ندزکرامرح كزس نکردن |

 هرازولا یسح 1 ردمشل وا روح هتاعر ا قوف ندنغدلوا مورخ هتم

 هرخافتزادص لئان هعفد کیاو هیهاق رصم اف هکوبلاح شمردا هبذاکتدالج راهظا

 | ییدلبا نویزو بولغم هجیغاب نوردنا هطب اض لوا ینو فصا ریزو رب نالوا |
 | هداز یناش ود ردنااع و یهاظ ندنک :اک هدبا ريت علا هلو هدننارح اک | كهبلا راشم

 ۱ : )هلک هد دص هنیزب ۰ ردر رح هدنحراب ۱

 | ینطص«جرعا»دااح ین دل واذفان یزوسرهتقولوا كنید مهار اینیما رهشالابهج ورب

 | دجا رظا هلرظن فرص ندنا نکشغا بو ئاز ینسلروتک هترادص كناغا

 ۳ ام وه هد هعوح ياقا ياف مس كتسشوا قوس هترادص كن
 یاملعوند همنا راسو نعدات عنو ناعلاتو نيعحا مهيلع هلا ناوضر هللالوسر باح

 طفل ییطصم ند هوس ةماس ءیماسا هدنرادامز هللا مهیج نبمدقتم راک و نافل اس

 | مما سان هرکص ندنروهظ هیناغع ٌةبلاع تلودوب بويا رابتعا هیهیمست هتسکینف رش
 . ردققح یرلکدتا عورش ههیمسا یرو ذم |

 2 تاخیر دلوا E E یراتح كقح ترصح یل رش طفل ییطصم ۱

 هلهج ور, قفل وا هیمستهرخا ندنخب دلوا صاخ مسا هن رات رضح ۱

 ( زاح)



 ےن ک

a ۸ ج 

 تایر شدلوا نع 0 ر وا ۱# ییطصم لاب تاک هال وا ْیاح

 هاشداب رف ترد هدنمسا ییطصم ند هننامع ءهلالس هدهبلعتلود وب یتح ۰ ردند هنن

 كلذک بولکهروهظ لالتخاو ترتف هنوک ررب هدنرلنامز كن یه بودا روهظ
 كسان نداشاب ییطصم هحوق لوتقم نالوا یلوا كماظع رودص نالک هدنمسا ییطصم

 هحیلک هماشاب ینطصم رادملع نالوا مظعا ردص هدنسهنس چوا یم کی نوکیا

 هردان عیاقو ولرد ولرد هدنرلنامز رلاشاب ییطصم نالک هترادص ماقم ردقلا سح

 . ردنایامن هدخشراوت بنک ییدلکهلوا ردکتمو ررضتم هللادابعو تلود تاذ هل روهظ

 تماش هدنمسا مهاربا هدننایم نایاخژاژ ماوع هدزعامز بولوا لفاغ ندهداموپ سان
 كردیا كنروا یاشاب مهار | نالوا یرتعم رزو كل دما ناطاسو كرهد ردراو

 هب رادص یرامسا یلعو دجا 1۳ قا ال یب هر مارا 1 ماقم

 نانا وس ر اک بولوا هدنمسا قیطصم یحی . دا i راردیا دع و 3

 یا بولوا هنسانعم حودع افلطم یییرش مسا د . رد هدوهس مالڪ

 دراو لاّوس هدنوب ررلکد سقف هنشرش مسا ییطصم هلغمامل وا ساب هد هیمست

 یشاب یوق نالوا توف نکیا یرظان هبلف هدر ات رب زوتوا زویکیا نوسلوا

 یدنتسم ندنش دلوا مدآ ردمو لماکو رصستم و لقاع رب هدنناذ اغا ییطصم ج سعا

 ۱ ند راپ رهش ترضح نارقم یدنفا تفا5 مهار قوت قسسا یتما رهش نالوا

 روعا ندا باح ا یلنع هدنساتشم ینمش هدنح را شب E زوکا ءس هنغب دل وا

 بانج بودنا قوس ینسملوا مظعا ردص كهيلا یوم یاغا هنیرب كاناشاب ایض فسوب ۱
 هلغم روس نامرف یس ا هلا الکو صاوخ كصوصخ و ید هانتلادع هاشداب ۱

 بودا داعشسا OEE یبک ها عورش هب هرک اذم تولک هراز هلک جاقرب

 | ینطصم روک ذم هدالاب هاشاپ دحا رک اش نانلوب هدیماقمناق دنسم تقو لوا نکل

 . مدیشمللا رب رقت هدنفاحناشن فور امار دیعوبینس هلاقم یی رش مسا

 اغا: هکرلبا زاغا همالک هلهج ووش اباطخ ه یدنفا تفأر بولک هر طاخ لاحرد
EN ۲ 2ص 4  

 | هنر كروک و نایاش ههبماس بنا هاهجو هو نایاغ یدشرو لقع كهللا یعوم

 | فرحنم هناوح هلتهج یتاع هدهسلا نابع ه هله یخدک ودا ندساطا یصن كلابوط

 ردسمدهناتسا هلس هساوا رفن هال وا نایاش راک هد رقس مک 9

 یک كقلخ یسن فرحنم هناوبح هکدتک همسر راسو هباکراپ : هل دس كمظعا

 رتاد هغمال وا نم هدنمسا .ییطصم هسلا زاغل وا رابتعا هناروذحم و رکا | رولوا مزلتسم

 مدنشمتشا هدشر هل وش ندیدنفا ناماس قلاف نالوامدختسم هدن واه یودرا مولا

 هلکعد زسرولیب زس مدابا مزج هنغیدلوا یک یکیدید مدایا تعجام همراوت اعقاو
 ج
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 و شو ۱ و ناشا دحا رظا تارادصا تفولوا تولوا لاطبا قوس كفا ھارا

 ی وااب اوریتعاف ) ردشنلوا عامسا ندناود صعب نالوا هدساحم ین دلوا 0 د

 ا د نوحما هک ات یو رج نالوا هدض رش مسا ینطصم وا (راسبالا

 ا بس ES روكا هک هاب وش توللوا رادسا هلالدتسا هاب افاشا بارع عفاو

 ناخد ادع ناطاس نا ناخ یتطصم ناطلس ناناوا علخ هدج وا یمرکب هليا سواج
 یو سور E اشا ینطصم بقلم هلسل یاش رش ماقمعاق هد اکر نکا هاشداب

 ۳۲ هدودراو اشا ییطصم یلج "مظعا اردص ده فن وناه یودراو یدنفا ییطصم

 رادملع ناشو ی ہک مت ودرا ه دی رلدامز راد و بولو یدنقا ققر ییطصم

 شا رادملع هرکص توللوا حلح هلاراشم نافاخ هلا حورحو روهط اشا ییطصم

 . یدلوا ماع یمالک كنىدنفا قاف ردشملوا قلام یازح رهظم یخد

A۳۱۱ ا یمست هاممسایرت مضخ مسو هيلع یلعت هللا یلص مرک  
 E هلا هب وہ هه ءا یی ی ؟ دجاو ِ ندش دلوا شمروس ولد ر کس ا

 یدو ورک هاب كنققح صل طوف رال وا زباح كخلهنک ود میساقلا وبا اما رولوا

 ° رکص ندننافو 0 ترمصح هس ول تولوا ص وصح هب هب وس تداعس رمهع

 رولو ازباح ۳ ۳ هود رم نک یک ین دلوا راح هما هلع رش مسا ص كا

 ردح صم هده رش ءافش ود

 ا زلروک روذحو ساب اعرش هدهمست هلبمسا قظصم هلع ءاثب

 یل دلاغوح ر ومام ولمسا ییطصم کد ایفاو زامهل وا كمت ۵ رب ه دات وت

 رلرومام ولمسا ییطصم هد مصعع لواو ردشلک هر وهط همضع تاعوقو صعل هدرانامز

 هلع ءانس زانارآ مزالت و رات هدناقافتا ولاثموب نکل ردقوح اهد ندنشن دیاص كنا

 نالوا هنع ثوحسم نوجا ناصق لاک ا د رح بودا رظن فرص ندنداهتحا كنازب

 )هدا رب رحم هقحالرب هدماقموب راد هبهبقافنا یایاضق

 ۱ × همح ال +

 ینËSطصم هدنرلرصع عیار یافطصم ناطاس هلیا تلا لس ناطاس هک ردندهس 1 تابقافتا

 ۰ یدشعا عامحا تصعم و همسر باحا قوح ك كوك د 9 E ولمسا

 .E ر ۱ رلقام ۱ ناسلوا د وط ند دا رغطب یالوط نادر لەن اىعاب تأکر > اجر دا

 یرلب رکی و ا ندنلع وا 2 و زاب N E ل وا نوا كس یطصم

 هدقدل وا لخاد هنس هصف دارغل كر ردا افا هلا اغا ییطصم یلح ¿ نانلو یساغا

 مت الاس یسلاو یا مور هغ اف روصح هدهعاق اش ۱ ییطصم رک اروا دا غلط

 سر :



e ۲۳۳ Ba 

 هلس رق رب هد دا رک و اشا ییطصم لکشهدهساشلوا رومام هسدادمآ نا اشاب ییطصم 1

 . یدشم زدصاب یهنتف كردا مادعا یاغا ییطصم یلح
 ہل 3 ٠ ٠ 3 ا ۳ ۰ 1 “ ۰ 1

 نجوا هح وب هب یدنقا خسار ییطصم یتما رود ران تماعزو رام هداسا لوا |

 ۰ یدا شمنلف روم ام هن رزوا یساقشا ولعاط اغا یطصم یصخو

 هدو رط لیا بوی هرول ین هطصم 7 ۲ 1 0 یلعوا لكلوك هدانا لوا هئ ۱

 | توف اش ا ی الو قم هدنفاط روت !دعافتح هستم رز
 ی یوکناتسا هلی عفر یەم رو لزع اشا ییطصم هداز بش نالو یظقاحم هاناو شلوا

 | هجوت هنسهدهع اشاب ییطصم لکن یتلایا ییا مورو شلدا ین هنسهرازح |

 ۱ . یدیا شلروس "

 ۱ 213 ییطصم لدو ییطصم ه رفو هدا توام هنساششا ولعاط یلعوا دن وزابو |

 قد راوخ كردا لاسرا یراهقرف اقا ماط ماضط هاتعم راهد رک رس قوج ر

 نالوا یسلا ویلیا مور هنبرزوا هدنسهنس ییا نوا ندنغیدلوا هدکملبا یدعت هرلاضق

a A aT E 
 یتح هنا هايس هاب یلیکب رک ییا مور هنسهدهع اغا قطصم نالوا یلصح هروم

 ۰ یدیشلدا و هس رزوا ۱

 ییدسابصآ جا جاطاربما یادخیتک ینطصم NE ٥ د ا الاشسا ی رحم هب رایان وب ت دعا

E,هف رف ر قرهنلوا تصت و اشاب ییطصم  Eباح ارح هللا  

 ۱ ییدسا رادتّا < هلا ر ل ا و و ر را رف 2 د محم ۱

 ۱ . ىد.شملوا ریسآ هرا سنارف هدهسلا شمقسح هروخ وا اشا ینطصم هسوک هاا |

 فو رعم ود ادختک هسوک هدنتفنع د رمحه بداح هلا نواه یودرا تن اشاب اضو

  باتکلا سیر یدففا خسار ینطصم و رادرتفد یدنفا ددشر ینطصم یلج نالوا

 | قرهللوا ضن صح م امهبلایموم هنرزوا یطسوت كناشاب ینطصم هسوک بولوا |
 | اشاب قطصم دوانرا هدماکنه یریکدتا رادنا ههلاکم هما یراصخ نم ها۲

 ."یدا شا نار هل رکسع تولا شنا ا هده دنا طض یشرعا
 | كب تفع یفطصم ی رطان هناشمض و مالالا خش یدنفا رشاع یفطصم هداتنا لوا ۱

 | كب تفع ینطصم هدنرخا وا یسهنس جوا نوا زوسکیا بولوا مالکلاذفا و لبقم |

 | توف اشاب ییطصم را اشم E اوا یسهنس ش نوا یک ینیدلوا توف |

 ۱ هدازعاد و شدا یف ول ههسور هلا ل نع ندتخ شم یدتفا رشاع ییطصم و شلوا |

 ۰ یدا شلروم نسل و تصضا یساضاف مهه یدنفا ییطصم ۱



 هدعل و نسح یاشاب یطصم لکش نانو واح یساقشا دارغل هد تهس یتلا نوا

 ا یدنفا ییطصم لکا ندنو اه ناوبد ناکحاوخ هدانا ی رلکدتا مادعا

 یالاو ٌةبتر كب ینطصم ینابشواچو ۰ یداردنوک هنناح یا مور هلبا هصوصخم
 ۰ یدلوا یلاعردص ماقمگاق هترازو

 رهش كى ییطصم هداز یدنفا ش ورد هدناهبح ول نانل وا ارحا و دیس هنس ید نوا

 رزو لاو ساوسو ۰ یدالوا ییاعردص «یبوتکم یدنفا قبفر ییطعمو ینیما

 ندارزو نالو یسلاو هماخو یدلدا لوح ا یترومام كناشاب ییطصم |

 . یدلرو اقا هدننصنم اشاب ییطصم رکید |

 زوقط نواو ۰ یدل وا یاب مکح یدنا تحہ ییطصم ه دیس هنس رک نواو

 تا كاغا ینطصم ا یملسلم ادص هن رزوآ ینافو تن اشا رازح هدنس هبس |

N YSییطصم یلخ ر اهد هقشب ندرانو هدرلهرشط كرد و هدلوم تقولو هل هد و از  
 ۰ یداراو ن رومام هک |

 هده رص یندنلوا نیست و سر یناکرا نواه یودرا هد ونلوا نالعا یرفس هسور
 | یدمآ یدنفا رهظم ینطصمو یاعردص یادختک یدنفا قبفر ینطصم رک ذلافلاس |

 یسح هلن اقم هداس یدنا عحجش ییطصمو یتاک راش واچ یدنفا یمسر ییطصمو

 لواو ۰ یدلروس نعل و بصا لکو یتاک رابج هب رع یدتقا ییطصم دس ندافلخ و

 . یدلوا AE هب وط اشاب ییطصم رادملع هداتمآ

 ینطصم یجاغزق یخد هدلوبناتسا بوقبح ینطصم یشاق هدنزاغو زکد هرق هدم |

 نوردنا یدلیا دادتشا بسک داسفو هنتف كردبا تنواعم کا هلبا كب رحت ییولقاحوا |

 ید راو یلخدم هداسف و یحد كناعا ییطصم طقاح یلعوا لاح مت ندن واه ۱

 ییطصم یلحو یدتا سولح ینطصم واطاش هلا علخ ماس ناطاس هدنس هح

 یدل وا ینسا هراسر یدنفا دشر

 58 شواح ا رود كرلایروز كردما روهظ لالتخارب هتب هدنداعسردو
 زسن ور یلغوا یهوهق هدنحما یرلابروز یرحیک تقولواو یدلوا یثاب |

 .یدبا هدنلغت و مکحت هع كنایسهش هطاغ بولوا ایقشا درک رسرب هدنمان یتطصم

 فظن ییطصمو یسادختک نوباه باکر یدقا ییطصم یلهسورب هداننا لوا هتشيا |

 تقولواو یدلوا یسادختک رابج و فیدنفا هاطییطصم و یرظان هناخم وط یدنقا
 یمظع ترادص هاترازو هنر هنس هدهع یدنفا ینطصم یحاح نالو یجادن |

 هنخارادهسک سر یدنفا توفص ینطصم هداننا لوا هنییداروس هیجوت یناماقماق

 ن
 .تسسس سس سس

 ( دواو
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 ه.ش ۲۳۵ 1

 یتح تولوا ربحتم و لق ھم ا كب تر ییطعصم هدنحا هات اوت هدناوا لواو

 راد یف شا رام ا د کرا رکرارف یساروتک هخبشم ماقمآ
 ۰ یدردّتا یی یا بونارواط

 ید اشاب ییطصم نالوا مقم هد وا دعاقتم تولوا یوو كياطاس هاش هم وح ص

 . یدردا هلخادم ههمسج روما ضع هدننلا لا تقولوا

 | یرب ندنراسحاصم ربتعمو ینطصم هجوج یر ندنسان رق صاوخ كنافطصم ناطاس
 .ید | نطصم طا طفاحر ر کی دهقشر ندناغ وا لاح یخ د یساغاوفبولواكب ییطصمنزب

 .یدما ی طصم یحشاتسب یحدیسر ندرت دا تربت ك ماس ناطاس

 هدنمسا ییطصم یک ینطصم قمر یلاو ییطصمكلرت هدنخا رب ES نامدحتسم هس

PEE 5ید راو یخد ر  . 

 یرجک اغا ینطصم نانلوب یسادختک لوق هدقدلوا مظعاردص اشاب ینطصم رادملع

 هردو خلت كى ییطصم هداز یهرازو یشاب مکح یدنفا د وعیسم ییطصمو یساغا

 . یدلوا یسشاکم ددج ناکس اغا ییطصم دوانراو قالوق هرق ییطصم

 | كحماس و اغا ینطصم ینابعا ی کما واشاب ینطصم یساولرم نمرج تقو لوا
 | رولساص یرطاخ هحتلود ید كب ییطصم یلابعا قینزاو ییطصم یحوبلاق ینابعا
 ۰ رای دنا ندرلنابعا

 ندیاربرحتو عح یتاعوقو نویاه باکر ك رکو نواه یودرا كرک نامز لواو
 . ىدا یدنفا سج ییطصم ندنلاح ر ىلاع باب

 رادملع یدشفلوا مادعاهداروابولی ردنوک ههناخشک هل رومام ینطصم یجناغرق ۱

۱ ۰ 

 ۱ مادعا یافطصم یخاق داوود وت ار E هژافو روک و دنیا اشا سس |

 هلا دخا ینواه رهم 3 نداشاب 1 ج هدندورو E یدردتا |

 نانلو لوزعم ندقلشاب ۳ 9 یا هصصم ی هدنسه رص یار

 هلا ینطصم هح وح ۉ ییطصم ظفاح ولع وا لاح و شواح ینطصم رک لا فلات

 نواه اکر هلا اشا ییطصم دعاقتم و مادعا ینافطصم رسل ور یعوا یہ وهف

 نزن و لزع یافطصم ظفاح یساغا وقو الجاو ین یب یدنقا ینطصم یسادختک
 یطصم یدنآ هلا تورا سود هدعو یدتا جارخا ندکلابحاصم ی ییعصم

 اقشا اغا ینطصم دوانرا یشاکس و اغا ینطصم ینابعا یوکصاخ هلا یدنفا قیفر
 ۰ یدنل وا مادعا اف ونحم 5 ییطصم ناطاس راد دل وا فلت هد دن

 قرهلوالوزعما یم یمک و لوتقم یمک كناوذ مان ینطصم رک ذلافلاس لصاما |
 نالوا فورعم ود ادضیتک هسوک هدلاح یرافدل وا شمس ع وا هب الا زا یعوح



E و AE 

 و ۲۳ بس

 ۱ ی رلهعق و ماس ناطاس هاساسح یک نح رک طاشحا یدنقا دسر یفطصم یلج 1 ۱

 ۱ زمکیدسا ن ناس هدالا بوران روق یە 1 4 ا رادملع یو یاد روا

 را وا لاع ردص یادحتد ؟ هدنقع یافو تكااشا ر ا هلهحو

 HT قوح ا .OT جی | وال زرع دواب او

 رشم وار عم قوح كيو و ۱

 ۱ یسهحاف کی هر دوما كولم هک کر دهدسهع وج یدنقاقلاف ه رروا قلوا ندنافاما بدا رع

 | .ردشملوا هب واعم یەم اخ قرهلوا ضر قلم هدرا هب واعم ی بولوا ه واعم تر مهح

  ض رقنم ه دراج ناو ص للسن یخ د كا بولوا كلم مكجل انا PES الأ

 ۱ یرخا ی ک ینیدلوا هللادع یمسا كحافس نالوا یی وا تن هبساع یافاخ . ردعل وا
3 

 | كنالوا هفلخ ادا ندهمطاف كلذ ۳ یدبا هللادع ید یمسا كهللا یصتعم |

 کوب تا لک 5 . e هللادىع ید یر رحا تولوا یدهلا هللا دع یهسا ۱

 ۱ نالوا ىلا هلا اد ندحاقفس . ردمم وا ل اقا ملخای لاری لا RES یافاخ

 كناو لتفو علح E ناعم نال ۲ یسحتتلا كناو لتفو علح نیما |

 زکلا ید عیاط نالوا ىجتلا ه TAET LS GE رها 18
 ای ب CS ی مت صوت

 ۱ 23 ر ۱ رز صنم یس 1 او لتقو ماخ ا لاا كناو 7

 ۱ ید, الف رانا ۰ 9 میم یلعوا كا و ااها ىرەنلوا و هلا رشا |

 ك زعدنفا هنعهللاىضر ناسح ترضح قح هل وا هفیاخ یجتتلا ا یس ل ونعم ناس كنو ۱

i N O N 
  ۱رولکهرطاخ یس ۶ ی قلوا یر دتا ديس و ۹ یساعلوا تع ندا 9 تفالاح

  3 ۱ ۱دزفأ قلاف هلل ادنع  eیدلوا ماع هدا رو .

 ییادل وا بولوا قناطم E سه اب هل سه قرلوا در 9 و

 ۰ زاعارا م زالت و ره 5 هدهقاش | یاب اض هرز وا مکیدتا راعشا هدالاب هک دلاق ۰ میل ۱

 . رو هدرطم ةدعاقو هب ونعم |

 هلا ىلع دالواو لماکدوحو هلا یلعو 1 تح ها ناغاو دحاو ا دوحو الاثم

 ۱ لع هیزع اکو لمع هللا یعسو تزع هللا تداععو منمز با هللا هک و ید لک

 تسسر هدنعضو كراظفل ندا فداصت قردلوا ددعلا ىواستم دحما ںاسح ےک هتن

Esوالد اذک وااو ا زانو لزا نسح هلا فسوو یاب , E: 

 هلا تبطو صصص هلا و 3 ازا هلا روحو تح )ر هلا باوخو 5 ها هاو

 قوشعم هارن رهمو تسود هليا قشعو هدکعام هلا رڅ شو درد هلا رحم و اود

 ( هاورو )



e ۲۳۷ 

 ادوسو کوک ۱ را تراسنو مارس جارس هليا هناوریو

 حدق هلبا قایاو املا هلا بیسو رش هلا تسمو دح هلا هدابو لک هلا یو لکاک هلا

 ا 9 نوح هاب | حصان و یامشپ هم | هب ولو یوق هلا هّقط اذک و یوق هلا هوهف و

 | دنشه وش ورد هم | ف لاوحا هد روش هاب | ا رعشو نرش هلا رعشو ناهد هام |

 | یشمشو راهق هلی هاش و ملاقا هلیا قافا و یناف هلباماعو یقطااناهلیا هفوصو داشرا هلبا
 تا هلا یخاقو عازب هی | حلصو نامریحاص هما هاتنلاعو رلد هللا د صو 7 ا

 صالخا هليا بذکو سانلا ربش هلبا لب و لما هلیا ملا اذک و لما هلبا لامو توشر

 . ردب واسم ءرکیدکب به یفورحددع كن راظفل روباو هلبا اردو باسح هلیا وهسو
 ۰. رددض ۶ دو یراضع و قدارتم یرلضع و بسانتم ی رلبصع هحانعم هکوملاح

 هکر بد هدنسه رص داوم یيدتا دادعت ود قفاو نسح هدنس هعوخ یدنا قاف هنس |

 یحزکس ںولاک هیاسد ه دیدم 7 5 ا نم هما مصتعم ند هیسانع یافاخ ۱

 زکس هک ییرش طفل همدا ید یماخشقن نودا تفالخ هنس زکس هلفلوا هفلخ |
 ۳ تلکرا و نا رهق ۳ 7 بورود كام رکھا هدنسوقو ردق رح

 ( EAرک ۰

 ندنغ دل وا شملف اس ۷ گو شملا و و رهش رسو نوا یدال وا ر

 اوا ناخ دحا ناطاس یحاص روهشم حماح نالوا ی یس واج مرا و یا "
 ۱ نوا س

ES ۱ ۴ :۱ مو 1 ۳ سی  
 | نوا یتطاس تدمو شعا سولج نکیا هدنشاب ترد نوا بولوا هاشداب یحدرد ۱

 ردوا دن هس ترد

 رکس لمع عرصم ) هدقدلوا یساغا یرحیک هداز حر هلساحر نیداق هرات سا ۳۴ ۰ ۱ ¥ *

 | ناق یخ هرکص نداشاب دما هداز یکعاو شملنید ( هدرز مجثرب یدلوا هلبا

 هدقدل وا راد رتفد اشاب ےرکلادبع

 ےل ٭

 یدلوا كناف ین تلود طاس رخا # حاتح هنان یاد یراق هدار یکعا

 .ردشل وا مور ردصح ىدا نا عش OE E یس ی ٩ ضشقلا كس و نیش وس یا

 تافو یسهحنک ردق هدنحراب گم اک كہ یدنفا ۳ یوهسور یردمو

 | زود كس هرکص هنس جوا شقلا ید یدنفا دوم یسضاق ماش لغوا یک یبدتا
 . ردشلوا توف ا ردق كناضمر اب ىلا

 | ینطصم هجوق یرارق ك هداز یحهود یش طالب هلا هداز هود یځش روخاربم

 . ردشل وا راوحبه هداشاب



 و

 يا ید هدهن ردا یک یتیدلوا لڪن هس رب هد ردم یرانفدم ا بولوا جیش

 كلالج هده ردا یی وف كلباح هدرصم ینرعا ندو ۰ ردش اوا نت رف هنر رب ردار |

 و ۷۳۸ دیس

 رد راشلوافا رش الا بش یردمد#گددع ید هحنلک هب یدنفا دیدم هداز ازربم

 هداز فاصو کوب هاکم د الم یدنهو شلوا داماد هداز اشاب یری, ههداز یربب

 هال ایدقا قحسا یک یراقدلوا فلس فلخ هدتخشم هللا هداز دعسا یدنفا دعسا

 ا ا نقاب ھا شه 10 لا ضفو هدننرادص لوطا دار یا
 ید راهلوا اس تو

 هد هفت و ید تا یدنفا قالا دع یلعواو یدنفا ییطصم هدار نالسرا

 . ردراشل وا توف نکیآ ووا التم هسدم و هنرداو هطاغ

 یرللعوا كناعوا كاداع ربما كحوک یغوا درد هرس سدق كدلو ناطلس |

 هنن یک یرلقدلوا جیش هنهافشاخ رمصم هنر كنرر لکا دعو لسلاح ا دع

 هنسه د| مهن رداهن ر كت ر ر یخ دن دلا لاح و ن دلا لااح یرالعوا كن زىق كلداع

 .ردشعا فداصت ES كلاح هدهردا یتوف كلم هدرصم انان و و

 یسکیاهدن راشا ا نا یدتقا دمصلادع یعواو یدنقا هللادىع خش هدار ته

 روکشلا دبع هداز تمه هس ادعام ندن راقدلوا توف نکیآ یرلظعاو همناماس ید

 یطظعاو دا ناطاس یر و هقوصایا یر یدنفا ندلا روت یسهداز ردار و یدقا

 دجا ناطاس ظعاو هروکش هفوصایا ظعاو بودا تافو ید یسکیا هدهتسرب نکا |
 ردوا عقاو خم راب هل ی روت

 بصز هحنلک هب یاخ دما دبع دهع طساوا ندنلا ناخ ینطصم ناطاس دهع رخاوا

 شی ورد اشاب دم تزع اشاب دمع هداز نسح اشاب دمت یهناد هک ماظع رودص نانلوا
 اشاب دم تزع انان اشاب دم هرق رادحلس اشاب دم تافلق اشاب دم ییهدن راد اشاب دم

 ۰ ردشعا فداصت هرزوا قلوا دخ یرامسا كنسهاج رد ره زوقط اشاب دم نکی

 ۰ مهیا تدوع هددص هر

 و هملعتاهجو وچ

 كنیدنفایص ولخ رع ماسالا خش هدههماع تاهح ون نالوا ارحا هدل و الاعسر لالخ

 هب یدنفا یفطصم هداز غابد هلا یدنقا مصاع هداز یکم ندنرلول هبا لوبناتسا یداماد

 ۰ یدلروس هجون یسهاب یلوطاا ترادص

 ق تدم كندقفا ینطصم دسلا یدضح هداز ف رش یسضاق لوماتساو

 هب یدنفا دشار دمت هداز یاح هلتهح یتحهلوا ماع ه هدنلاللخ یسهححجا ید هم وق ص

 كما طبض ندننوک یحنشب نوا كنه ا یذ یماضق لوبناتسا هلدسح یکلیکسا |

 صیخل نالوا عدق هدنباب قلروس هجوت هرزوا قلوا ربتعم یلزع ندطض موو |

 (خشر)
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 | مولعم ییصا ضرغ هام عم ۰ رولکمزال قمالوا دفا یمکح هسلوا كعد لوزعم ۱

۱ 
0 

۱ 

 ین د راعتو تماعز باحاو ندنک و دا شملمهدبا جارخا یرحیکب رادقلا یئزج |

 | هلبغابنا كفارتشاو ناتسعا هلعلود هدرفس ماکنه ندنراقدت و ا هدشا 9۲
 ۰ یدا هدقلوا روح هنعح یرکسع ماع ره و هنمادحتسا ناکس ولههام

 نادا را اب اغ ولرد هدن و اه یودرا درک و هد داعسرد رک ولقاح وا اده عم |

 . یدبا رازالوا یلاخ |

 یرلتع نعو ور تفو هلا مظس ن راهار مزاول یس هطروا یرجکی ددع |

 هدنتروصاتفتسا هلا هناف رظ وبشر ود (یعر ولواذفان اعرش یتموکح هلغل وا هدنمکحل

 ۱ كنس ران رح هاک الد هاشداب .ردر رحهدنح راتهداز یناشود یدلروس ماه ولوسم

 عضو كنهیملع قیرط صوصحل ا یلعو ههعدق تارابتعا وللوب هفیطل یرانویاه دارم
 | قیرط : هکهلیوش ۰ یدا رک قلوا ضي رعت هنسهلتسم هاب ندا لالخا یتسلصا
 هسمک لوا هسیا رولر و یسهیاب كبصنمرب ارابتعا ندنوک یتقره هنر هدهیملع

 . لوزعم هبلایوم هدنروصوب ) هدقدلوا هانتک | قیاقح هاشداب روظنم یمالسالا خش

 هلاحوشیدرونلوب هدنمکح شفلوا لزع نوک لوا هدشفل وب هدصنم لوا لعفلا ایوک

 قلوایسکسا كنسضاق لوبناتسا لعفلاب هدک دلرب و یسهیان لوبناتسا هنر الاثم ارظن
 لوساتسا ینمب ازارتحا ندنوب هتسشيا رولک مزال كنا مدقت اکا حاف رشت ینعل

 یلنعندننوک یصن ءان هنیدصقم كمام | مدقت رالوا قجهلا اب هناذ نانلوب یسضاق

 "ةققح هسخ ون ۰ رد مزال قملتوط هدنمکحلوزعم نوک سن عن نشت ۲

 هدعاسم هتسا رجا كنمالسالا خيش صخل یراترضح ناخ دوم ناطاس ندنغی دلوا

 لوصا هلا راعشا یه دل وا ئاغ ڭكتقىقح هدنحا همس ر تاراتعا هلوقم ول رارب هلا

 ا
 2 راب دل وا شمروس صا رعت ه رد دا تبصعل هدو هقشع مورو

 ۱ * ینائیس ضعب تان واقاجوا *
 باحاو رادحلسو هاسو یرحکی و یک هج هحنجوم هماقاخ رتافد هلعتلود |

 ن راف صمو شاعم ما ودلایلع كل رکسع كم روحوا هلرخا مان و هل رامان راعت و تام

 ولر رادقم ر هدنادح رس و دالب ضعل ینیلاوط وافاحوا تقولوا نیا هدکعا هب دات

  EEهلا لاح جوک هدنج ورخ ندنداعسرد كن وب اه یودراو شلاق تراسع ۱

 نوا نانلوا سرت هرزوا كملردنوک هنو اه یودرا ندناعسرد یخد هعفدوب یتح

 باج مدا هاب رع قاع ندرل هطروا ا هرزوا ی دل وا یراتداع هدکد سا تره
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 ۱ اولا وین یایاعر ی 3 6 ها ردا عح * هاهح و وب بودا عو

 رای دنا هدکعا داروو داد هن اتسا 199 ندن راودل وا افح و اذا ولردو رکود |

 ےدقزا هدنرانب نکیا هرزوا قمیج هنسارح اثاپ دواد بونالرضاح هسیا لاح هن ره |
 ا رلکدتا ریسعت ضرع لها هنس نکو هب هام نالوا راکرد هام ربع هط ر وا ۱

  «هتفانمو هلاقم نالوا شلک هعوقو هدنرلهنابم رلهقرف نالتید قالج یربدلب هلبا

EEتوراقبح اغوغ ر ا م ی یو هدنس هع یلوالا یداح  

 لاوح هنراهرا رلفافز ید ین هقرفر و نصح و لوخد هناخ ی هداروا می اطر

 ۱ ۱۱۳ ده رزوا كو . رابدشرک ههلاقم گاردنا سرت هلبا عضو رايش یکیوفو |

 ت ناّع یاج قر هنلوا فن و لزع یئاب ناکس هحنبجوم هینس دارا نالوا زداص

 و ۱۳۰ آوا سل وا يا دادا توا هما تد شاب ناسا |
 هس رز وا یرلعا ماف ه همزال تاددهت اشاب نادوف هلا اشا ماقمغناق ید ندق رطر

 ید موحلها ۰ ناب دید | داسف و هتف شت | نکست هلا داحا و عامجا قاح وا ددانص

 هردح ردنم هدنح رات هداز :یناشو درا دلی ادانسا و وع هلحرو سمش هان اقم ییهداحوب ۱

 ۱ اشا دواد رل هطروا روب نم ا E درد كنالوالا یدک هدع ۱

 عاوا لاصر | هه ءيلاهاو تماقا هداروا ید تدم یخ ر بوقبح هنسارګ

 ۰ نان دیک ی واق هننناح نواه یودرا ه رکصن دک دّسا ترضم ۱

 و رم باح هلا سر یرتفد ناعت كسحوا نوا رل هطروا و .

 , ندنسب روک هحمکح كوك نکا راشا تحاضف هع هدهار یانناو راشمتک كردا

 ۱ ۱ صفت زونلا كس وخ هدنراقدنلوا دادعت هجولزک تقو یرلکدک
 ۱ ۱ : ردشما ققح یراقدل وا

 | دكا ذخا هيلك غلام ندا تيب هلرخآ منو هلسما بجاوم ولقحوا یلصاا
 0 رک و هدیداعس رد كرك هقش ندنراودماراپ هشا ر هد رفس ماکنه هدلاح یرافدل وا

 ۱ . یدنا رازالوا یخ ندننادح ارلهلتاغ ین ردب هدنواه یودرا

 ۱ ۷ تازاحم دا

  AAزاه وا هلقعو عرش ود تدحو رس هدانا وب تر ۳ مهار | خيش ۱

 ود روم ین هقش نإ ا 2 كر هلل وس راز وس هجاص ۱

 یدیاشلانوج یراببنمو دیم بوتاچ هنب رلاغا نوباه نوردنا قرهلوب ترهش ۰ .
  ۱هنیرافب رش مسا راهقاب یحای ید یاغا نیسح ندنقاط هطوا صاخو مداومت 
 هدّسا نا  EEEهنلاح نونج اغا ناسح هللا راکفاو داروا ترارح و راک ذا ترثک |
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 | هناهاش تاذ اقاقتا هدانا يیدسا هراب هراب بورق ین راماح كنس هطوا تنس كر هلک

 ۱ ا ىدا فوقو تک هنتضف هاب شرت ناروا

 هبهجیاماچ هلق رط یشنب لیدبت ینوک یحنش, كنالوالا یدامج یی ءرکص زور دنچ
 | یرابرع ناوسن ْةاط ر 2 ندنک وا یندیواز فلت

 | كن ولقاح وا کولا یدروک ینشبدلوا لام الام لبا یرغا نوردناو یرارک راب ارک و
 2 هلئاغ كراخسشتم هل و هدر هد هرص و نکا زلک لمح هنساحا راوطا

 ناه یرلترضح هاکآ لد هاشداب هلتهح ینیدلوا لمحت كانهنامز هفمشارغوا هلبا

 خبش هلکمردنوک ربخ هبیلاع باب ود نوسالوا یننآ زت شعا شالق لکد خش مداوب
 ۱ . یدنل وا دعس ندنداعسرد هليا ین لاحرد میهاربا

 ۱ بطح ندا دراوت هرلهلکسا هک لک و هزه ما شواح نامع ندنرلابرور یرحیکی

 | لوصا لالخا كردبا عب هبا یکیدتسیا هدننروص راکتحا هلا طبض ییهریخذو

 شا ضعب نوک رب هدال والا یدامج لالخ یدردا ارقفو انغا رارضا هلا ارشو عب

 توراقحت هعزانم هلبسکسا یشاب هطوار نالوا شغا هنناق نوا نوجما یسهعیاس
 ثاش واح نامع بول نودوار ندشدلوا مدا ر روسحو یرح هلا یشاب لا ۱

 ناعع اغوع وب هدهساا شملصاب اعوع هامطس وت كناک ضمب هدک دنا م وخ هن رزوا

 توراو هب اغا E یاح نالو یشاساهس هلغمق وط هنم وه وم سومان كشواح

 ااغ ناهع هسا یرلا رحام كنسودنک بودا تیاکش ندشا هطوا موقعو |

 طظ ییاخ توردعو هو یسوش غا یش واح ناع ناه ناغملوا اا رطاخ

 ۱ ورت دندم ر هک اغا مهاربا نالوا ادا رالاخ مد راذکشا نداششا یاسور هن

 | یداهدکمنا راساحا هلاک رح هاندا یو هن ابدعت عاونا هلبا در و د رفت هدف رط رادکسا

 لاوس ضع راد ه هف ولع یجد ینا اغا نامع یاب نایت هد نیش لا یداح لئاوا

 ۰ یدردعوب رانا باح غا هابس هن ام باوج و

 هک ایقشا هدرکر س مان دوم ییشاط ندنسهفلاط یجویلاقو ندنهورک یرجکب
 هدنفلنادوق اشاب ىلع یدیس هدلاح یدلوا ندراتا رولاڪ ی 0 هدهنمناس هعقو

 ۱ تو راقبح هدد ع هدناناح هطاغ هرص هراو یدشلوا اغا شابو یشواح اشا نادوف ۱

 هد هجا شاط تل همهس هدار زا ام ۲ نادوف E أ یدرولکه دا ےرج یایاعر

 لانما 9 و a کز اد O طا ع هدنهاکشب 3 باب یع وطقم رس هلا لف هدن وىلاق

 رس ر راد EHS لععامما یککا مد نایت در مس وا ماظن یناف نوا یدل وا نان وا و

 كوروج ا اک بور و هنگن دتسد ها. | توشر یتسالعا ك.هربخذ هک ابقشا رفد ۱

 ( تدوج خرا ) ۰ « ۱۱ # ( عات دلج ) ا



 ی ۲۵۲ قیس

 بونای ندننرضمو رش ةرارش كنا یفانصا یک ا هلکءردتا میزوت هرخذ
 هلبتف رعم اغا نامع یاب نانکس یخدوا هدهرخ الا یداح لالخ هن . رای دنا هدقملقاپ

 . یدلدبا اقلا هرح هدنراقحا هحمکح كوكو الجاو ین رحم
 رکید تیرف هایرد لحاسو هدنراوج هناخغاید و هدنسارو یسهلکسا نالا هدرادکسا
 هصاخشا لذاراو افشا ةودنلاراد ورندهت وا یرلهطوا راکس نانلوب هدرارانک و هشوک

 او ادم ۳ یران وتاخ ضرع لها چاق ر ایقشا ضم هداتنا و تولوا یوام

 عم یسلاها رادکسا هدنراقدلوا كج هر وج ندلوب هرزوا تر

 مده كرلهطواوت هنیرزوا یرلا رابخاو ضرع ه یلاع باب یتبفک هلا صالخت و

 ناکسو یشاب یجناتسب نامه هحنحوم ییاع نامرف نالبروس رادصا نوجا یساحاو

 ردق زویبکیا بوک هرادکسا ینوک هبنشراهچ یحنج وا كيجر هام اغا رامعمو یشاب
 ۰ ردرلشعا ااو مده ین رلهط وا راکس

 ه] رهطوا یدشما روهظ رلکش نوجا: راهش یقجوح هدنراضم کردم غ

 یرلبضع هدهسا راشماا افتخاو رارف یرنک | كنهموقم یاىقشا هدنمده هلهج وو

 . ردشمنلق ارحا یرلارس یارج كر هلبروک ملا
 ۱۳ ا رف لود هلف هدهطلع اغا نامع یشاب ناکتس هرکص نوک یا |

 لوبناتسا بوریدلاق یناغوا یت نالوا یلغتم سر كرااب روز قوج ر و یحاص
 . ردشلوا ناشر و نازیرک یسهنوخ نوع هلکْعا مادعا هدننادنز

 هسورب, هدن رخ الا میر یس هنس ترد یمرکی زویکیا بولوا یسیضاق هطاغ قبا
 لاحر ناب رقم هدقسارود یدنفا هللاروت رم هداز اشاب دیح لباخ نالا یسهماب یساضق

 لاقو لق بج وم كنار واح ضع راد هلاح و تقو یاضتقم كرد ا طالتخاو تفلا هلبا

 قح همشقایهن اضاهبماع قب رطهقشب ندنک ود | شمار لاعفنارثا ر هدن و اهنهذیسل وا

 قتل رط ینم هنتک رح ازسان ) ندنکبرلک هداشزبمآ هللا سوهو اوهباب را هدنروص

 ود (ردشلوا ئوباه ناسحا قلاول ریم هیودنک نوجما نوسلاقیهت هلکءاعا لوق

 ادختک و توعد بیلاع باب ینوک ی درد كناعش نیغلوارداص نواه طخ هعطقرب

 یراتسد لاتح نانلواربعت یل هک املع هدنشع تماقاو سفن هڪ زج هدنسهط وا

 یر ندنباخا هیماع قی رط تقولوا هکنوج هدکد لدا اک راتسد یتاک بولا
 تداع قفلوا مادعا هدعب هلبهحوت قلاولریم هتسددهع ادا هسلوا وا مادعا

 هللا تسلست و نیمطت هلکمشود هشالتو فوخ تاغ هبلا یوم ربم ییم هنغیدلوا

 هنسهدهع هدنماقم اق روضح 8 نه ا تدوع یروعشو لقع رادقەرب

 ۰ یدلروم رومام هتمافا هده ردا قرهنل وا تعلخ سالا هام وت قلا ولرمم



< ۲:۳ g- 

 خندرکس نروتک مل هثنادیم تا هلبا را کر اب كل هدارکتس داتعم رپ ندهلف قد

 روعشالب و روهظ ندورلبافداصتلا نا وان رب رب هدک راک هنتمس یغوامکح یهو

 لوا وند كدسک یروغا لادا هلکعا روره ندنک وا كرلناوبح نروتک تا

 هنکیدتا موتشو برض هنایزات ءهلاوح و مو هسرزوا كرابتخا هرا و رسروغا

 ای ا
 EE مکح نالوا نک اس هداروا هبا ناغفو دایرف ود یثو ناماسم ید

 ر
 اس هدلاح ینیدلوا هدقهروا ها هکد هنشاب قرهلا هنتلا یغالا بوبغا تعاق

 ىلع یلغوا مکحو یرادقوج مان لاص یحاحو یاما.كکپ هللادمس یدیفح اشا
 هان روص اعر رعد زککزاو رب قنراشمک لا تازملس مدار سا

 موتش ید یران | یساقفر هلا هتسوا ندنرلکدتسیا كما صباح یهرا موقع

 تماق هک ایوک هنرزوا یرلما مایق هببراضم ید رانا هلب رانا ربدکت هلا هظیلغ

 عاتجالاب راهتسوا یرلناکس قاحوا ردق شقلا یک شمشود هرب رازدلیبو شعوق
 هنسوقاغا هعفارملا لجالو اکتشا ندرادقوج هلبارامامام وقر بوراو هبیشاب ناکس
 ردنداماع ران و ید یشاب ناکس هننرزوا یرلما اعدتسا ی رامادعا هل راراضحا

 ثنشاب ی ا وح هد دلا رادتعا ود ردجراخ ندمهدهع صوصخ و

 هدنکبدرتسوک تربع هرتاسهلاته هنمادعا كناقشا ل ر هرزوایتهادص یاضتقم

 هنهیلع راب رجکب كننولرهش هقشب ندنراقدلوا نمهدبا لمحت یرلاب روز یر جیکب
 هراموقی یه هنس رلکدلس تفکر ولهرطاخم كب هدنراقح ی رامشلا هنک رخ
 كردا دع هايج ءهاتسمر هش ل ودنا 9یت وص یر تر و هلہمادعا

 تلا كدردلوآ یزع رف زوبش ردق ةیدمش یاع یک وص ) ا «ینا نادگ

 رارصا هدنصوصخ یرامادعاو بالج كراموقم ود ( ناسلمردلوا هد رل وپ

 نامع یشان ندنرلکدسا راعشا ی راکجهدا ماسق ههنتف ظاشا هدنروص یتیدملواو

 انا لاعبا یت دوا ندلاح همزال لع كنسودنک قترا هنرزوا كنوب اغا

 تماقا هدننوک ضاق هدنراوج رادکسا هلالرع ینوک ید نوا كلارش نکقآ
 رکسندقدنلوا "صف ینا ناکش ا رخ ی هی ور

 هبرزوا تصخر نانلوا لاصحتسا ندنرلف رط یدنفامالسالاخبش هلا اشاب ماقمع اق

 یهدنراوجیسوق اغایعرش بجومالب رادقوج موقع هلبارلبدنفاماما امهیلایموم

 . یدلتا هنایرد یرلشعت نولیردغ و هدهناحات

 یتقال همادختسسا هدهلاع تامدخ 1 رظن هنناکرح هناراسناح و هناقداص كناغا ناهع

 لاا قلوا ماقمکاف یرندن وا نوا د هيس یو
 هنظ ءوس قلخ هدایو قحیلو عوقو یلاصفا هلتروصوب نکیا یلاعاو ینادا دزتابز



 هدننح قلراکضغو دری و کل )وس زاوس ولرد رب یر یر هاب | ناهذ

 | رامداوب رک ۱) كرلاب روز : هک وش رایدالشاب هکملبا مالعتسا ندن رکیدکی ییهلسم
  رابخاهمالسالاخیش هلا ماقمعاق یراکدید ( زرلبا دس - یر !هلهق هسا زفلوا مادعا

 ۱ یاضتقم

  زرابا دس یراعماح ید یدلاق تعاطا هه رش عرش مک کح هدلوساتسا هد زر هدقدلل وا 0

 ۱ یضار یعهسوف لتق یوتفالب هسخو رولوا جا یمه رش عرش قاخ ەق

 ۱ یدا رلرد راو یتبحاقوصر تلا هدو یدیا رول هلوا هلا هلند رازولوا

 3۳ دا رخ یارآ ایا تاقرتسا نانا نا كاا اقماق |
 ا لار وریدنفورپ ظقف رک زغولعم ا

 اک كقلخ هملنوق هنادم هدنلکش هند ههلتسمرپ هللوا شيا هلتهج یرلقدلوا

 ۱ هلهح و ینحهلل وا ناس هدرز هدهسب دا )اب گرا یرهماع هللا ماف هنهباع ۱

 نکا هرزوا راکس و ترح هلا ولهسور هدنسالابهن وط هیمالاسا E هدناوا ون

 ۰ یدزامهلواتحاصم و لاحقفاوم قمراقح هدرعمسحرب هلو هدتطاس تخاب

 هدنهبلع راب رحیکب هدورابایالوط ندنراتکر حنکر چ وللموب كرابروز هبفام عم
 «یداهدقع ال رضاح هفاک هن رات رضح یلدع ناخ دوم ناطاس هرزواقعاللوف

 زحاع ندروما ءرادا اغا ضحم نالوا یثاب نانکس هنر ثاناغا ناڪ حو رشم هجو ر

 ۲ ۲ ابا لرع یو یا ای یا یا نا وار زا

medیداماد  E oY | 

 | 2 او %

 ناطلس همطاف یس هحیک هعج یتش E كالوالا عجد ندب زا رهیش لا بلص

 كردا دلو ناطاس ها ی ترا زازا یعنشا یار ثنال والا یداجو

 - یدنلوا سا یلتش نوط نو سما

 | دعب یسهحک یستریارازاب یحنج وا نوا كننا نب رشتو یجنزوقط كنهححا یذو |
 ۱ همس دام ناطاس نولوا دوحو ار هم هدازهش ر ن کیا هدر تعاس بورغلا

 ۱ : یدناش ینامداشو رورس نالعا ها یل بوط هته رب قره وا ح

 ۱ لالخ كاتدا هللا ءاطع قسسا مالالا خمش زال وا عقم اضنم هدراصح لز 5

 . یدنلا رخ ییداب تاف و هدناخمر ۱

 ۱ تولوایم ودخ كنندنفا فی رد دج موح سم قتسا مالسالا خش هللا زاشم یافوتم ۱

 هدشعا دلوت کیا نوا كتسالوالا ىدا یسەنس 3 شع زو اتم ى
 ا ۱ 1

[ 

 ( ناونع )ل



 ا لصح هبلاع م ولع نددنفا قطصم یداقوت ندنسردم هدنساوح ناوفتع

 ین هتس ید ناسقط ز رو كس و هنس ردم ثالس نکا 0 یا نوا

 عج یسهسترد د زولطا كس و شلوا لئاب هس ولوم هطاغ سدق هب اب اب هدنم رګ

 هلغن وا یسضاف و کم لعفلا 7 هتس رب ید شلا ینهاب ردا هدنلوالا

 کس زوبکیا كم ء EE تدوع هلا ماعا ینسهف رع تدم هنسر بوراو

 r = تو و سس سس سس =

 فل رش صم فارشا ت :اق ر او لس هاب ك وم NEES هده ع هد هلاوش یهنس

 یس هبا یلوطالا هدنناعش یمەنس چوا نوا زوا كر هدعب یدلروس هنجون

 یا مور لعقلا هدنناعش زوقط نواو یدل | یسا یا مور هدنناعش ش نواو

 هدنتخبشم ماکنه یدلوا مالسالا خیش هدننجر ٌءرغ یسهنس رب یہ رکبو یرکسعضاق

 داح لصف را یراوطاو لاوجحا كاسودنک هدس رص هردحم عیاقو نالک هروهط

 . اهیمررو یسیرغا شاب هب هعلاطمبابرا هلبرارکت ندنفپ دلوا شمناق نایب هدقباس

 | هتداعتسرد كناشاب رادملع هدنسالوالا یداج یسهنس چوا یکن روکا كيت

 ۱ ندفدل وا رومام هتماقا هدیسفناحاج ام عفاو هدکس ادّتسا هد | لنع ندنحشم هددور و

 | 2 و ۱ ET م
 ۱ یدنلوا یف هنسهصف قلازف یو یح دب كنس هرخ الا یداح هموقص هنس 0

 وشاو یدناق لیوح هراصح لزوک یسافنم هنتطنناوا سنس نا ی
 | ىدللا رح کیدا تاف و هاب د وع وه ل احا نوک یس E ی تكناصمر ین قلا

 | یب رعو یراعسشا بترص (نوکیال نا نوکس لک ةاهنو 0 ك رحتم لک ةياغ)
RIE 2ا  i۱۵ نس  

 رکسعضاف راد هللاطبا و د :و كە اهو دن اّقع ردراو ی ا صا ره و تام یر
4 

 ۰ وا 0 رش یاسر نالوا یمهماخ را كس فأ هدا 1 ىلع

 ۱ هحیشم و صضا ی | راعو ظافلا كناوات لا ۾ 4جا لسا واتف یدنفا هلا ضش و 4م

 ۱ تاسعل ردشع هدا ماعا ەد ۹ہ | شملا 2 رحم ردق هب هراح الا باتک هللا رادّتسا

 | قحا بودا رادتبا هب هبسشح یب یوا ریست راصتخالا قیرط ىلع هلبا هک رت
 . ردشمامهلوا قفوم هنماعا ید كلو

 یدردا رصح هب همع رصد م واع ی اق وا و نولوا یعر نادنح هر هیمح مولع ۱ ۱ ۱ تاد 7 هه صوت

EE.یدا لاح ین هماع بولف ی ءاهاو دهز و بلاغ هنلاعه | یملحو هنلاقم  

 (فلس اع هللا افع)

 | رشاع نالوا یراق ییا مور لعفلاب ق را هعح یجنش) كنها یذ

 تافواشادمهرقایرد نادوق ینوک رازاب یمادرفو یدنفا دشحدح هداز یدنقا

 ۰ رول وا دارا ی رالاح هجرت 37 یر ۳ هلکعا |

 نارحو مو یدنا دیفح ورندزور دنح ۱ رظن هنغ دل وا ناس هدنشراب هداز یناش



IER RDN AEDESهم ی ور  

Eو ۲۷۵۷  

 هسا اطا نالوا یحتم بودا موخو د وعص AF باح هض رع ے3ا هاب | یور

 ودنک ندفوقو هب هعل ریس رب اد نالوا اطا ZE ها رف هدەلوم ام ربع تالا هلوقمو

 قرەلاق هبلع یشغم نوک چاقرب هرزوا لاح و هلا نم هلغن وا مورحو رصاق 3

١ 

 نيف موع /

i 0 

 تورا 1

 وزا ۳

 7 كسلا هداژ ىلع یلوطانا ردص EA موح ص 8 كنەحجلا ۷

 ی .یدلوا مور ردص یدفا ندلاردص دم

 ۳ لوک هنیرب هلبا لرع اشاب اع ظفاح ایرد نادونق ینوک نکا كن هدعقلایذ
 هنسهدهع هحدقاو نالوا فورعم ود ادختک هرق تولوا اک ها ناسح

 اشا ىلع طوفاح بولوا اب رد نادوش EE iM روم هرج وب قلروخا ریما كوس

 یبا مور هد رو ص زور “اح نکشفلوا هح ول ییاف رصتم هرب اخ ادتا جد هنس ه دهع

 8 ى وا باا هنکلاحم روس

 هدن رلوص زوقط تا یسهحگ یسث را هعم دود كم وقص هام ا دخ ه رق

 هق رح ندا روهظ هدنرلبلاپ ینمرا یهدنفررط تسوا كنعماح یوک هتروا نکیا

 یروایو قوعوصاوه هل راکزور 05 ه رف هیسل | هک لوا تودک هرزوا داتعم

 اقرب كردا نر هدازو ترعو یس نوح ا افطا یا رح هلا راشم ندنغب دل وا ۱

 هدسانا تدوع ههاس ون قرهلوا قرع قرض هرکص ندنقشمو بعت ردق تعاس

 ۱۳ 0 اطا تاولوا الثم ههقطم قام واتدش رو تولا قوغوط |
 هد رو ص E , هحنساد وم (تسن ییاود ار كرم یکتا مدینش) هدهسا

 دحوق هلبا ریازح تلایا قلنادوبق هكا اق راد لاحت را. هدنسبنلا كن هل ایذ ىب |
 و ا فا ننادل

 ۳۱ و یرهلوا رمغف قوحكت هدعلو لصفم ندنکلیاو رصم امدقم |
 مات و روهشم نالوا نان هلامظع تزادص ن ۱

 های سە مص ناس یراتافو ثكياخاب دج هرو هلا یدنفا دشح مال را هداژ یاب ۱

 ىز ق 5 « و

iiss GEES8 ۳ ۳ 24 ۳ ۹ ۹   

 تکنو توم كم وح لها ندنماکحا ناب ولع هاب اقم نالو عوقو هد راد و هکر د

 هدن رلدنع قداصت یراتافو اقاعتم كنامهبلاراشم هن رلااوخ ی راکدلا اعا ود یمظع

 . یدلوا امت رع صار یک اعدم تابا

 اان خيش ندب رغم ءاملع ریهاشم هدلح مان تاوزا هدنب رق یدالب E نسوا

 .ردشخلا یرخ یافو یحد تنم واتتک

 . ردا ثحم ندرلملع قوحرب هلحزا ردراو یتافیلات قوج كب كهبلا راشم لضاف

 نگو سو دشاو رک تضراذبا رد یه لع هبسنلابهدنا بول وا یاتک مانههزنلا

 ( تجز



EEEابتتیاو + ی بروم درو  

ASHER 

 أ

| 

۱ 

 تدنن هکدتک بوالشا هفحعاد ر وماي مظع 7 وش راق هحاص نکیا هدّمک اب نک کدو |

 كما داقتعا یت وکساپ ینتک رج كضراو نابمرد یتفیدلوا یو رک كضرا كردما ثح

 . ردشملنا ناس ینعیدلوا رضم

 6 بولوا هلداحم و ثح عوضوم م کیا هدنس برغم ءاملع تقولوا کن وج

 عماح ه وز یتح ۰ یدا یم و رسو ی ورک كضرا یرکدو هس رو

 خسش نالوا یساتفم یننح هلبا کلام ءیعانم دم خش یلسن وت نالوا سردم هدنف رش

 A .یدشل و عوقو رلهرواح و هثحاسم هس رزوا ام کیاو هد مارب ۸ج

 هساا مارب دج بولوا بهاذ هنغب دل وا طس كضراو هنته رح كد هما رق یعانم اڪ

 ناطاس ندنآدم تاغ تلود نولوا یحاص ء سشک تافیلات هدهبلقع و هيل مولع

 ها رصع لوا ۰ ی ید مراتب ردو هس رصع كس رلت رضح ینا ناخ دو

 هدنشح یتورک كحرا کد EES اتع حسش هجرت تحاص ردن دنسالاصف ریهاشم

 ۰ زدشفل وب راکفا مئ هلکنا

 هب واسو را ید رس نت

 سواط نالوا زادنا کل هدنک وا یوک هتروا نوک یجنخ وا یعرکب كنال والایدام

 هليا لو زن هیعاشا ندناو تباصا هقعاص هنکر د هتروا كن و اه نوملاق ولقاق مان یرح

 . ید وا افطا هلا لاح جوک بوشب وط رد هب روا و ۰ یدلبا فلات سو چافرب

 توی رفاو هلبا روهظ قب رح هدنلغوا كب یسهحیک یلاص یحتتلا یم رکی كم وقم هام

 هاو یر وک رفاو هدراوجو فارطا ند رللیس میظع نال وا ادب ۰ یداوپ

 كشاطكش هح نازا ۰ یدل وا باق ع ناسناو ناوبح قوح كو بارخ و |

 ایردر یغاس شاطکشب هروک هننایب كنهداز یناش . یداقس یخد یسر وک شاط

 یرلبضعع بولوا قرغ یرابضعب كنایصو ناوسن و لاحر نانلو هدقاوسا قرهلوا

 راکت زا قدا و شست را ورق یا ا ندنرل هر كرلوا یخد

 هلا باب دس ید یراضم راشعا رارف بوقح یراضع ندنسهمدخ كنماج

 نشعلح | نودا ود هنن وق كم وص هدهسلا راشملا رارفو رک هدنک هماح ۱

 راک هدنحشاو شلوط هلاوص كدهلحم بيرق هنفقتس ماح هلا موڅ هبورحا ليسو

 كنسي روک شاط تیا هرکصندقدل وا فرطر یآرابالب وشا ردشال وا ا تولعو ۱

 روده روس قامت هی او هتماهنا اه

 هفد یرلاتوم قلخ هلکعا روهظ نوعاط ددشرب هدف رط ناتسزال هداننا وب

۱ 
۱ 



 هک ره قحیلوا عياش هدنداعسرد یربخ یمظع تسصم و راشلوا توم فرشم

 رک تقعد و فوخ

 هال نکا هدن رهداررب تعاس تو رغلا دعب یسهحگ یس را رازاب ا كحر

 E هعاق لاحرد یثان ندنندش كراکز ورو روهظ قب رح هدنج راخ یسوق ی

 بکوک هجدقم هکرید هداز یناش یدلوا لوق چوا هللا لوخد هیورجما

۰ 9۹ 1 

 99 نوسترا و دم یل رح هلل وا یری هددتسا یراب 2 هب هدنعار دو

 هد هم ود ص ماکحا هدنعز نامحنم یدادتما ردق تعاس ىلا نوا لدهش تعاس

 ۰ یدلوا لوم

 تن | بولوا یراهناخ یتمرا یرنک | كلرلهاخ نالوا قرتحم هدف رح وب کرد رغ

 | هاشاو لاوما بورک هرلهناخ ایا ی كلنا رک ایم ندسع ریو تش م فا طا فا
 ڪڪ

 ناه كردا دار یتساشاو ل ا ومآ یر Rb ر) رس رله راڪ یئان ندنتلوصو موج

 ید ر ندرلبتمراهدلاحیرلقدلوا نازب رک نوجا ناح و ض رع ص الخ هام اسص و ناوسن

 ییاشا ضع هللا هناعاو عج و احا ضعل بوشود هن دف قع 11 اشا زار هب رحم

 قلا ترد چوا كنىحاص وا ید یسار هد رح یراکدتا لق هل زڅ

 رزواو دس یعاق فلت جم شمرو دا له هل زح راز هلا یا ینعوحوح

 لوا بولک هاروا شت او شما رارف یسهلج هرکص ندقدنلوا رتس هلا قار وط

 لقع یل دقح ها شب 4سا | ىسەدلاو ثع وح وح شملنا قارحا جد یە اخ

 34 یسشاک یدنای بولاق هدکشب معوا ٣ یاو كحیلک هن رطاخ یوجو وح و هنشا

 قحوح هدنحا اما مد و كش 4 هب ج 27 ی هدقدالاشاب هدای رف و ود مدسناپ

 هدهسا راشع هش رح لح لاحرد یسهدلاوو رد هاکع د مداب مما یخ دل وا

 نوک یسادرف ندنخدلوا لباق a هتسهنار و هناخ لوا ندنشت | كرلهتس رک

 تودروتک رلدحمغل و كل ردىا اطا رار یش | هلا رلاقس رادقم 9 هل وط چاق 3

 قرهنلو لاسو غاص قجوج هدنراکدرک هنجا قرهلوب ینسوق كن زخم هلبیرقتر
 رششل وا راذگ 3 هقح نانح هلا رادسا هعاضرا متاتشات الام بولا ناه یسهدلاو

 باسح دعا بح ومر ۳ . كلرمقح اه حد رد 2 ر هکر د هدنګ را هداز اتش هس

 یلاص ی رشد رد کالا ناعش رهش هرزوا مکیدلب ۱ ناکاو ممر , هسدنهلا قد رطب

 تک

 ( هدقع )

 یرلهتسخ رلغاص ندنکیدتنا نفعت قرهلاق هدرالوب و هدرلوا رلهزانج بوبم هر دش |
 ا یسکو توف هدراغاط یک يخد كرانا هدهسیا راشعا رارف بوغار و

 | هدوح جرا سنم هام هد رو ص هّقفد A ندباتف | بورغ یم



 (هاالا بیغلا عیال ) . رابدند رولوا مام ردق هنلاوا

  1 : ۰ a eو 2
 | هدو باند الا تاوذ توقا کا قلخو راغ وط هح ص یدا راو یلطتسم ءاسض

 | یا ج وا یدا راه هرلهمحام نانلوا فشصآ  EETیرادقمر كنمرح هدعب

 : کم NS 4 ج ۱
 یهسا ۰ یدّتا ب ره هر اط رہا و یدتم هنف رط تونح قره وا لحمعم ۱

 لد هکدروک یتکیدسا رادتفاو توف ا هک تناشاب ىلع دم رانمهلوک |

 @ 64 رس

 قلا ندم نک a اوس EEE القت هدک دلبا زاغآ هفاسحتا هدسذ ةدقع

 ید كرم مرج نانل وا ضرف عصا کا نوا دن یر ا

 زاغآ هنالجنا بقعرد هلفلوا فوسخ طسو قرهلوا فسخنم امامت یعبصا ی
 ز وقط نکا تاتو ید ندقوسخ طسو تفو یواس هتفو نالوا ندقوسخ اد

 اماع هدنرو ص هقفد چ وا قرق تعاس ید ندسمش ِح 3 هدن ر وص هقفد

 فوسخ دعسو علاط یدعا یدل وا صالخ اک ندضرا ک ف وک تلولبح هلا الحا

 ی ردم و قفنم ك را نال وا ندهطنطسف تایوسام ۾ ههح نم و ندهلاش تم

 یا ندقلوا لحر و و فسخنم هدعسأت تب نالوا دعل رقس ا رش

 ایرد اي رهنرب هدلامش بناح هماظع یارزو ناراکرسو مالسا رک اسع ضم هدننمحنه

 هدنناب رقم و قارشا صوصخانو هیت اس اهم ہاع E هاع ووو ه راکم هد راک

 بول ید یہ رت هللا مش رم ادا الاحالا دع دره و و هودنا و نورد ضاضا

 تولوا لیلد هنعوفو او نم ررض هفارشاو هاو املع ضع ندنسهلوقم هلدخ و

 نوک زوقط نواو هام ییا یری تام هتنج وه یط وقتس تای و

 هس | هدعقلایذ رهش هل اد ندناعش فص وشا هر و دم ماکحا هاغل وا ردو

 : 0 و : 1 1 4

 شعل تات هدا عش رھس 4 ر د هد ه رمص ناتس لنت هب رمصم علاقو یر و

5 
 هر ع ین هک یدغوط زی دلم لقریوفر و دیش ه را و تان رادم هلا ریعص

 یوقارم یدا شمقبح ییغوط هقرش تهج ید یعور وق بولوا یرغوط |

 ا

 ۳۹ ناتسل عو رسعم من اق و 3

 هنصالختسا كنم ھل رش نام رح هال رم و رهف راس اه و ساب ىلع دم یسلاو رصم

 رک وا IE ی دل وا لوخشم هلا هم زال تاک ر ادن نوجا راک رفس هاغل وا رومام

 A E SRE SEET م ا ۰ ه |
 ه ردصا 9 درد 2 هعص9 اح ددع هره و سم هشل وس همم رګ یس ہہس ی
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 ۰ ی دا شعا تد وع د رع هدرفص لئاوا

 نوجا قلا هن رالا ین رصم تموکح قاتلاق اک هدب ودا رسک یتوق كنا قره وا

 ندراعا هد ور و یرانمهل هک نوت لوس سل | اشا لعد یدرلرد ترو تلف

a rea, I DETR E EE 

 و ر : حر

3 

۰ ٍ 1 ۱ 

EE ۱ 

1 + 

 معر یسا ن حس

 ی 0

 ا هم ا هم

  0نا  + ۷حد :
 و ۱ ۱

 لب ی[ ۳

OS 
 ل ی ۱

 ن



 ۰ یدبا كعا قوس ودرا

 هدکلر ها یر EE SS هرب جد هب رمعم ا را مقبح هب هعاق ۱

 راد دقبح

 ۱ و یراسو ه رصم یاصا هدلاح یدلوا شل دا ۱

ER EESید باوللا كب ناماس نداضعا شمت وی اف مرح  

 موم ۳ سس مر هدانناوب EA یدا لوغشم هاب سادن تكا ی هد رمعم قره وا یلاخ ۱

 هماقاهنماقم هنس ییاشاب فس و نانلوا درط ندماش امدقم هک ایوک هقشب ندنو یدلروق
 ناهاش نال وا سو تان همفلا ید کو هلا رادتا هنس ر ود رار کک نوجا داعقاو |

 هحل وط EES NN یا ص كناشاب لع دمت ندراشیاغ و یدلوا غوشاب كب

 هزاخه رکص ندک دا لصاح هفاک تانما هج رصم هلا هلازاو مادعا هد وق وص هب هرانقر

 را ا هدکلر ید | ۱

 ادم بوم رو هایس هقناط لبلد لع نوزوا یثا لبلد ادا: :کهلیوش ۱

FAكرداتک رح زار ید 9 و اص ار ولفاح وا و  

WTO ۱یراوسو هداس هدعل و هر رمعم احا  Eêتاراو و  

 یرالغوا كناشاب لع دم هرکص او شا تکرح اغا ميهاربا یساغا وقو بصانم

 تعجر ه وراق و بولاق روصح هدلحم شقوو قضرب نالوا ردق هلفسا باب ندوف

۰ ۶ 2 
 ودرا هد رغلا هقتودنا بصا عوشاب ییاشاب نوسوط یعوا هرطسع كح هدک زا

 هعدقا کج هدا زا رەس مس كنسودرا اشاب نوسوط اوت ج شل 0

 تور دشالرارف ی راهلازاو مادعا نکردک هلا یالا ك رلنمهلوک اشاب ل اع د

 زال لا ر مان جوق حاصو اشا نسح زکلای یتفم ؟ ندهحک

 | زار فشک هانا هاربا یساغا وق نیاحابصو شملبا هدافا ارس کب دمت یلغوا

 2 ردص 2 2 .PS نول رود یالاو ق هک ند 5دا هف هللا لوخد هناي ثناشاب |

 هده رص یرلکدتا رادتا هتک رح بونب اشابنوسوط نالوا غوبشاب هلا كب مبهاربا

 شراسەکب اک 5 ET رب دش واص هل د رفت رب تاش : رالعوا اشا عدم |

 شکیبا ردبا بیرت یالاو ردیک بولکیک یوضف نوک ود قرهلواربخیب ندهیفخ تین
 كنوق جوق لاص یک یراقدقیچ ندنسوق برع ولقاحواو یمهفئاط لیلد ما
 دس یوق انا ميهاربا ثجدبا میهفت یتغیدلوا هن دصقم کو سما ساک

 هلرانمهلوک نامه هلکمرب و یس هدناموق شتا هتسرلزادنا كنفت لیا مور یک هدنتبعم هليا
 وراقوب نالقج ههملقلا قوس هحاس رلنمهلوک هدنرلقدالشاب کمنا شتا هنرزوا

RETEST 



 ید یشنکیا هدار وا دل رانمهلوک نال وا شمقح ر ردق هار وا ا رهک ندنجا یراهاد |

 . ردوسع ییبدلوا شمرتسوک یراقدص قوتلوق یهدنفرط |

 ۳ ۲۵۱ جی

Êندنش دشقص هسر ر راتآ ءدهسیا راشتسیا كنا  EEكنه 7  

 حورح یمیک و لوتقم E تک رح یشان ندنغیدلوا هدکملشیا هحناطو

 هاطر باوبلا كب ناماسو كب نهاش هدلاح یرلفدلوا هدکمشود هر قرهل وا

 لصاو ههحاس ی هدرهتروا بودرکس وراقوب ك ردنا شش لس راب 9

 قرهل روا یحد كب نیهاش هدهرص ییدشود هرب بول يروا یعوح هدهسا راشل وا

 جرب بوجاق باوبلا كب ناماس ۰ ردشلروتوک هباشاب یلع دم بولیسک یشاب ناه

 كره روش ود نواب روا هلا نوشروق ندنبهقرا نکیشمقج هسرزوا یراوید كربک
 یفاط یرکسع قترا هنیرزوا كنوب . ردش ملدا ممدقت هیاشاب هلیا عطق یشاب ید كلا

 اشا نوسوط ندنراجما هدلاح یراقدل وا هدکعا مادعا ینشود هنس رللا ندرانم هلوک

 یک ی راقدنلوا مادعا بولتوط راندا افتخا هدراقاحو و هشوک و احتلا هنسهناخ

 ىلع كوس و ىنلالا كب یحو كب دجانالوا شمامن هالا هدیونلوب هدنناب كب ادختک
 ا مادعا هد و سحو ذخا ید رانمهلوک راسو فشاک |

 لس یراضع ندنراحما هدب ولوا رادتا هغملتا كنق هرزوا رانمهلوک الا هجور

 ند هدام ساسا كناشاپ نوسوط هللا كب مهار | هدن رکدت رکس هي وراقوب هللا فیس

 كب ادختک هد هرص یرلکدتا ماق هلاح هانکتسا ود هنو هلتهج ینیدلوا یرا

 | بور دشواص نداروا یرلنا ود ز زکیدک هم رح یداه کد شش زکفج هبالکا ت

 E یک روحنای بولوا یرا مولوا هسخوب ردشمراتروق ندن له 8

 . ىدا ظوحلم یرلعا فالتا

 E ۳ هل ون لصن ندمهق یزکلغوا یا هاشاب ىلع درج ارخّوم

 ِ ود ردحوک كعدنا یرانوب نکل روسدیا دالوا لع دخ هدقدنلوا لاوس

 نانلوب هدننادیم هلبمر هدقدناق یسوف هعلق الاب هجور هحنلک هنلاح تا هعاف جراخ

 راح ریس یدحاق E نالوا رظتنم هسدورو كالا ا راک تشهد هقلخ

 یتخغح هل وا هن و ینغب دل وا هب یدناق ر لاح ید فود هلع مظعرب هنحا رهش یدلغاط
 ى
 یدلاق رحیم نک ب ونمهلس ا

 ۰ ۰ ۰ م ی يه یه “ ۰ ۰

a ۹ 1 
 رس 4 3 2 تاج 2

e: 

AEE N : 
U. ۰ 4 ۰ ۰5 0 ۰ . - ۰ ۰ ی و  r 

 هامغ و رایدترکس هنرلهناخ كل رلکب قحیلوا فقاو هلاح تققح یمهقاط یرکسع

 EOE SE 7 کر هلا ن یاو نالاق و هد رصم نورد هدعل رل يدا ماش

 ید یعوحر ند دنل وا مادعا ناه هاب سما کاک ادختک 5 لب دل وا ردا

 )فا هام هب یل بن اح بوحاق هلا هارو ا دس ی زا كي نونل وا مادعا هل روص وب

۱ 



at ۲۵۲ ng 

 هف رط صه نوجا یعادعا ید 2 هلو نانو هدارفو تاصقف ی

 . یدلزاب ریما

 یعواعقم رس هل | مادعا هدار وا ك رع نانل و هدمویفهدانناوب بولوا ندهبفلا یاما

 ۱۳ رار هل وقف و درامد شنوا رکید درک ك

 نده راس ءیحاون ب ولک ع وطقم رم شب زوت وا ندنفرط یلغوازو وط نالوا یظفاحم انم

 ندنرلهش نمهلوک یسا یدلواردآ دراوت ف ةهاط ةاط هل وب نوک یهیخد

 هرصم بولت وط یحد صاتجحشا ف وا نالوا" ا رب هدنحا دعص قرەلوا

 . یدادیا مادعا یسهلج هدنرادورو ندنرلقداوا شلردنو 9
 یاماهننو كب نیهاش الوا ا كنەقلا الا هج ور نداما e هدهعف و و

 یلعوكن دارو كب یطصم وتو كب ناسح كوكو ك.نامعن و كن ىح ندهیفلا |
 تادوناو ك فاسو و ك دا جردن لص نال وا :یرتع كن هما و ك

 3 كب نامسو كب قو ۲ یلعوا مهار ا وسو سی >> و 1

 كب مساق 5 یا E كوس و كى ۳ ۳ ۱

 تكنسح كب ناععو تواونا كب ییطصمو كب م ا یواف مش و ك ۽ ےلہس یجروعو

 كر الا ود ىلا وحوح ندناعحش یامدوو ےھارا ك ناععو ۳ یطصم یا

 نالوتقم 5 لوا 2 نامش رادمات هع راز هل راب | رلب دا ینوم ت رم به

 ۰ a هنس ه مه ۱

 فا مدآ هدایز E قر هل وا ن م لوو یفاسک و سا a Sy د رخ

 مهار الو زج ؟لاب توسل روق a ندەفلا یدا 4داحر شماعا قسییثم یدلوا

 یهعق و ك دجا 0 اوب هدنسهبح اب شوو نالوا ی۹ج وف 0 هلب دع یر تاک

 كي نیما هدر و یدلن روف اوت الف تناح هلا را رف نداروا ا عاعسا

 ۱ یهسا ۰ یدللارارف هتقرط ماش توت | هغاشا ندعاق ۳

 ر وهشم نانل وا مادختسا هدنل ود تامدخ ص» ارح وم ها رارف هنف رط ماش ك ناما

 ب
 RÊ 9 رک ئ نیر E لا هحور : ا ت EE E A رداشا نما نمهلو 1۳

 | بوقبح ه وراقو نیک ین دنالشا هغل ر دعای نوشروق ندف رطیه هنرزوا ر اتم و

 | بولوا فلل: EEE ود هعاشا بوب هلک زوا ا د هن رزوا یح ر هعلق

Nراجا نالوا :قالم اکا ردشمل روق  E A!رلر دنا له اهاقش  

 هر ماع مد هاکنزوا ف اا ندهعاق تحروک ینغل دلاق م هراح هقش) کشا رب د

 هلتهج ویو مدنا هغاشا یعدنک بوصاب هراکن روا هلتوق یعرالقایا هدزمغیدشالقا

 شاخودرخ تا مد مفد هدمقح یدنک یر زمغ دلوا شا آ یغاشا ندوراقوب
 ( مدلتروف ن یدلوا ۱

 | ۱ ۱ ا ۱ 1

 4 E ا تلعب ی



 نالما هغاشا هلا تا ندارو مدز 9 لح ی دلو ا ۳ ور یتسودن ؟ تاک 3 هلا

 عفاو هدن رز وا عاط ر عفت صو تب د فاع ارز یدعا لوو مهد یقصالخح تكمدا ۱

 ردشُم وا قشح ار ارخ ومی دل وا هدنعاه را ردق ورتم ر نوا را ود د وب تولوار راودر

 ا یسمل روف كانحاص هد ول وا شاخو درخ تا نشود ندلحر و هاب و |

ESهلاق ندتقولوا طقف رونرو  OEیلەح ورشم تادافا یخ د  

 عقاولا یو قلدصآ ی هروک ینهعقووب رس هراح ندنرلفدل وا شمل | قا دص

 یلوا هاا | هرب RT هد وص اب هراکن وا ك ۷ ندمشود هر رونه تا ۱

 شلات هام ردق هز تقریبا هناگن روا ونک ونک برزو تا
 تراهمنال وا هدکل دنج 20 ان شم 7 | هاش ا یتسودنک ندهفا اسم ردقآ وا هسا |

 نا ربد 10 ه راح رب هل ون ید وا هدو ور 9 هل وا هر و هن زا هداعلا قوف

 صالح هد هدافلا قوق تار وصح هل | یادمص نوص درج هق ام e رو هل وا ك٤د

 3 زام هنل وب هح و هح و هم در ندکعد شل و |
E 4 ۳ 

 ردنا تو قشم یناروهحلسو یکلب دنج کلا ور ندکلکع لر

 جد ۳ E ب ول وا یر ل راهم هداعلا قوق ایلام لامعا هحاسا و تا ندنرلفدل وا

 راد اوبح لا اعط هب مهم لوح کنوح یدا رلت | زلم عو رب ص وصح ر

 هکر طا ۳ رسد هدمه و ی رح مه كر هربدنلشا ین سع لوخ هل ران | رلدم هلوک بولوا 0

 هدرصم ید رلردبا هس را هرز وا یرل هص وصخ لوصا یرلن و و رلبا صاح رات|

 کا ی ید ل و 0 ندقدل وا ص رغم رانمه) و

 حر ر سل أ ی ر چ س تا تگ مل ید د تي هر باب وب نوسان ر لم هلوک ل خا

 3 ردا هن ESE او 0 ات ° 1۳۳ یالصا اح ڭكنمىلقا رمصعم ر هاو ن گل اب دیا

 یدا 0 وا فرص

 هلهج ووا بولا را هل و E یاصا هرزوا یت دنلوا ناس هدرل وراق

 ردق و قر هلوا عاق ی رل هل E 2 دلوا توف یرلودک کر دنا

 وق یرلت مضح ناخ میاس ناطاس زواب رلیدلوا مکحتم هدرصم ور ندرلهنس زوب

 راب دل ون توو هس هتفر هتفر بونملس 1 فرع كايا نا طض یرصم هاب اه سهاق

 هنس هس رب و تفت رانا هماعتلود تقوب تقو هرز وا یراتک رح هاش رس و

 هر راب انو نولات یدم هلو ینس هراح كنب را هلاز او عفر نوتب نو هد همیدتا مایق

 باپ رفط هنلاصتساثا E هدهسا دل .IM اس | یی هب رمصم ماقا تولک هلا ودرا لوس و

 9 3 با كب ميهار از هورکر E E یدمدلوا

۱ ۱ 

 ۱ ت ۱  مس ,ا

AE GEر  
 Ee 2 در : ۱

 ۰ ہس ۲ سا ر : o رص ۱ 2 ت ۱

1 

 | ٤ ا 3 ۳ ت جو م ۰ ۰ ۰ 3 |

 ۲ ٍ 0 > | ۱ ا ۱

 نم ی. 2, 1 ی ر 2

 ۲ ی ۱ گرد از ۱

 1 4 5 ا وب 8 ا گم ِ ۱

 ۳۹ زا 2 ِ ی ۱

 ۱ أ 5 ۰ ۰ ° ۰ ۰" |
۹ 1 

 ۱ 2⁄7 هډ دو « ۳ ی رب ۱

ِ ُ ۰ ۱ 0 ۵ ۱ ۰ ۹ 

TAFE 2 TEEست 2 ی 4  

۳ ۰ 
1 ۰ ۰ 

۶ ۱ 

 ۱ 1 نا ا حین 1
2 ۱ 

1 

۱ 

۱ | 

| 

۱ 
E SES ۰1 ْ 8  

 2 7 ی

 ۱ یوم ةا ن ۵ یا لاو رمحم تراس ا سابع 2 د رمقق 5 روم



 ران وب و .یدلبا طض ییالعا رصم توقح هما دعص هاکب دام ید یهورک رب ۱

 كرللا ید نوسان رابدلبا حتف ی رابد هلغند بوقبح یراقوب ندناوصا یسهقرف رب

 ا ا لعدم دعب یدلوا رو هن دقع هل واقمرب ها ك دا تونم هلکن دنس هدهع

 هاکو بورق هاکیرانا هللا هسسد و كل دهعفد چاقرب قر هشایغوا هلرانا ور دتفو یخ

 اے ور ہک هو یدرف رو سو توق رزآ ززا بور ر درق هنر رب |

 كنبرانم هلوک ر صم هعف و و یدروت بوروشود هعازوط تب سعر# یر هعوخ

 مات لالقتسا هدرصم قترا اشاب لع دم هرکص ندناو یدلوا ی الحمضا جرات

 فاشکو اما رادقم رب هدنن اي كکب مهار ا كویب هدیاق بناح هچ رک او یدلوب
 لاح تاج هاس هدا هاباقم هننوق كناشاب ىلع دم هدهسیا یدلاق رانم هلوک راسو
 < ایفا لکد ظفرادقاو

 كب میهار | نالوا یون كتس هلحو رادربخ ندهروک دم هعفو هل یا ضا وسشا

 بوک راهراق یس هل قر هوا راکفلد هلا عالطا هاتف تفک كکب قوز یلعوا

 . ران وسروط هدا منام نوجما یراشادلوب

 تا یهداروا كناصا بوک ههزبج كم مرح یداماد كناشاب ىلع دمت هدهعقو بقع
 لع دخو یدلوا شملا كرادو عج هب رفس باسسا هحناخ هللا طض یرانخو

 هرز وا كلو یدتا قوس ه لف بناح هلا سرت هر EAT رفر ناه اشاب

 یرانایر ۲ كناشاب ىلع دمت هدهسیا راش هتک هنس هبحات مد | نوح هبلق ور ۱

 راشم | عطق ی رالوب هریخذ هلبا بیقعت |

NEEلواو شمشود ل اخ د ا نانلوب هدنا وصا قر را ناب  

 مادعا هسب | ر رک لا مرند ر هلر و نامزو ناما الاصا هنهورک نم هلوک هسبا تفو

 . ردشلوا فلت هل روصو ید یشاطرب ندن راکراک هنلوا ۱

 قرهل وا فا هدل و و یحد یشاطرب بوشود هترالوح اه رفا راحات یقوسسااهش

 . ردشمتک بوتا ناح هنتهج برغ سلبارط هلبلق ةمذرش رب ندنراجما
 محامو ضراعم هدرصم هباشاپ ىلع دم هرزوا یلالحمضا دا رانمهلوک هاهح ولوا |
 توراقح ند رصم یتس ود را اشاب نوسوط ودنتسنلا ثا و الاعمیر ناه ندنغدملاق |

 . یدیلما قوس هن اح هرونم هدم ار ,

 راهد رک رس هع روهشم هل راسح ی ک جوق لاص هدننعم تولوا عوشاب اشا نوسوط

 مضنم یأر بولوا لوح هقورح دم یسهرادا سما كنودرا قجنا یداراو ۱
1 

 ( هخدلوا )



 ورلنا یسودرا اها نوشوط ۰ ید س هروک شار ید شات نرو

oo rی  

 : Eنوسرول هدا ۰

 زه ید ودرار هحهقش هرزوا كمتک هاش رط شروس رح اشاب ىلع دک

 یخد یواطحط دجا روهشم ندهبقنح یاهقف یدتا رست هلساع ود ش وسو

 ۰ یدتک هدر هلا ودراوب

 رصم یربخ ینیدلوا طیضو حتف كرحلا عش هابرکسع امت ود وشا هدناذمر لالخ
 . یدلوا دراو هه یهاق

 رانا هافوخ ندراساهو یرلت رضح یدنفا بلاغ فی رش همرکم هکم ربما : 0
 كردا هرباخم هللا اشاب لع دمت ید ندف رطرب هدلاح ینیدلوا هدکعا ارادم

 تنواعم هلهج و ره هسیا رانصاب قایا هزاخ كاپ ضرا هیرصم رک اسع تقوهره
 رحبلاعنب هل رفا زویشب بونلوب هدرحبلاعی یمادختک و یدمشعا دعو یخ

 هنهاکشس رحلاعنی یسافنود رصم نالوا رک ذ یدبا هدکملبا هظفاح ینسهملق
 کن وجل هدقدقح رکسع هلحاس نوختا قلا وص هرکهندقدلوا زادنارکل بوراو
 هدهسیا هدکعا نابرج هراخم هنامرحم هدنس اشاب ىلع دم هلراترضح فر رش

 الا هجور یم هشیدلوا یرافوق و هدصقمو لاح تقبقح كنب رک اسع نف رط

 ۱ كنه و بوط ندنسهعاق رحیلا عش هو صف رک اسع ناقح هب ه رق هرز وا قلا وص |

 رگ بوط ید ندرابک ناه هن رزوا یراملوا حم ندقلآ وص قرهابآ
 هیرصم رک اسع هلبا عضو رلنابدرت بونلوا موم هنیرزوا كنهعلق قرملب راقیج

 رها دق الصا یراهناد كنفت نالبتاو قرهقبج هن رزوا یراراوید كنەعلق

 هلیسهمدخ رفن یتلا شب یسادختک كه رش  راشعا طبض ینهماق هللا لوزت هغاشا

 حب ردس و هر ندحبلق یرکسع قا ەد۹سل| شلو صالخ كردا رارف

 . ردشلدا امغب ندنفرط هجاهم رک اسع

 لصاو سود راو ردو تف یر هد رعلار زج ثكناشاب ىلع اج هتشلا

 . ردشملا مشم هتل ود رد قشم ا صوصح رومام هداعسرد ناه هدقدلوا

 یشدلوا بارخ ارس یسلاپ هوطو باس هله رام هسور هباع تلود تقولوا

 ندنغ دلوا هلتسم رب مهم كن یصالختساو عزب ندد رل اھو كنم رح ه دلاح

 هدانز كم هل وناتسا كت رفظم راج زن ثاح هلس هل وا همدعم هدصفم لوصح هل ون

 گو ودا یر ات نسح

 شملا دس EE قا رط د رمعم و ماش فک وم یلدا الاشسا یه رش نام رح راساهو

 . یدرلردک نولک الاسو انما قیاسلایاک جاش برغ هدلاح یراقدلوا



 هدهدعةلا یذ لئاوا تولز 2 راہ رغم یمح هر 3 و تمتک راح 9 یجحد هتیس ول ۱

 > ۲۵ حج

 ید یسهلفاف برع سلنارل ط هدنروصض زور دنح ىدا رلشل وا لصاو هرمصم

 ولان مارا نوم ی ساف ۰ یدلک ی ء هٍافاق ساف اقاعتمو ۰ ید وا لصاو

 مارتحا هدایز ثكي هدنفح كنا اشا ىلع ر .یدا ەدەلفاقوب د یلعوا كن اماس

 I یخدوا . یا مارک ا هلساطعا تامهمو تالوک ام ەحىلسو

 كردا ج ندرصم هدکلرت هلا هب راځم جاج 3 ِِ ١ وا و

 ۱ دتنک هزاخ بناح

eاشا  eهدتسل دب تالاوشو هحاح هک رب هدن ز وقط كناضمر  

 ودرا رکید ناقج هرحبلاعن هللا امت ود الاب هجور و شلوب لوصو هخلبوم ردنب

 قرەلوا هدکلر ودرا يا هس ۰ یدا شلا ی رحب عما هب راالاب توشلرز هلا

 نا هلا ۳ جت هس رز وا ه رابح نا ۵ رق نالسد قبل وسلاه رفو نانلوب هد د راس اهو

 نا رع اشم هسرزوا یلوا نفلوا طض ید هم وف ص هب رق كردا وا رگ هرابج |

 نکیا ا هد ر وصح هاتع هاطم رص سع E 5 هس هط كر ەلک ج وف ود
 ب * ۳ ك4 ر 3 س

e۳1۳ سر یلخر رب د ندهماهو راک و ییلاضم ناعع هدننعم د وعس 7  

 | هس رارزوایجش تاطب وخ ها رکسع لبلد نامه هدقدنلا رح یدل وا هدکک هلا 7

 هرکصتدقدلوا دتم هه راح ردق تعاس ییا لباقتلایدل هلغفلوا لاسراو رومام

 ۱ كي هدعقلا ید ۰ زده وا مانعا و دخا یر هان یخ ر 5 رەلوا , ھ زهنم راساهو 4

 مایخ بصا ه در رلکتا | عاط بور راو هزل رم هددح و ار ص ودر رار 0 هسا دن

I۱ طرض یا زر نر راسا رم رم هلا ماحتفاو ۳ وح هم رروا ری رتم  

Eوک رور ر ر رکا ت رح راشىمقىح هب رلهس ك راغاط هب مصم رک اسع °  

EIS P0یعوح ك رکسع هلن اعم هدهسا رای ا كاذح هر اد ص  

 هب وراق وب ندعاشا هد راتعحر , 9 زهبم بور و وح رو ید یهه قروه وا ا

A E O 
 راحود تاج روک ییتعجر 21 راک هدور راقو ر ۹۳ یهدعاشا ندا مزال قفلوا دادما

 شلوا اعغور قانوعزو هدنف رط جوق طاص روهسشم ادا قرهلوا شالتو فوخ

 رکاسع ۳ ا ۰ ردشلز و بح ومالا هك رک فاوط ودنا نون نامه و ۹

 | كردا امر یایشا ل الا ففخ یرافدل و هد رلرداح هلا ك تن 1 !اها و لاجحا وکرم

 اا ا ا ل كر امدقم كلرههنکح یرکیدکیو
 ر

 اغا لبلخو اغا e ك و هلا ف طاص ا میل هف رط لوا ی كم رگ

 ( مار
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 ۳ رلادنص كل رهسا هک اتش اهکلب ۳ رای 4 رک نوعزو و به راد را رب

 یک ین دشا EE رالادنص لا راشعا تعوم هرزوا كمر راجا ۱

 هننرزوا راک ندورک را رک لواو ردنا موغ هکمرک ندر رکسع قوحرب

 قرهلوا هداس یخد یقاطرب كلرکسع ندنرافداوا رايا عنم ندکمریک قرنا نوشروق
 راشمتنک «رحبلا عش

 ارت هلا یساسشاو تامزاوا هفاک یرارداح ید قو رح دم نالوا یرظان ودرا

 راشعا را رقتسا هداروا توراو هرحللا عیب هدکلر . هلا یسدنفا ناود كردا

 قرهشالوط یعدوا طقف نونا ییدلوا هدهر كناشاب نوسوط هدقلهشعراقوب

 ردشمراو هرحبلا عنب ه رکص نو

 لاک راساهو ند راف را وک حلوا م دهم هی لوا کے یوو رو

 O E GS O DS N E 1 2 ناح ه زی هر اب ۳ REE EN 2 ER تف ها :تعاوطت

 ندلاحو هيا رایباهو یدتنا رارف هرحیلا عن كرهبد توق هنابط یمک و یدنآ

 « رای دنا ر یا
 یرافدل و هدرلرداح رها هب ود را و ندا تعحر امززهنم ندوراق و یح

 هدع) و راب دّسا تحارساو مارآ ید نوک کیا بوم یابولح و تن ام عاونا 0

 . رایدنک هندلاناب كس را

 هل وم هل رکتسع ۍیزاو راهدرک رس مان اغا هلادعو ك ناسح یتاب لو
 اشا نوسوط هدع) و نڪتا تشک ناذتسا نداما ىلع ر هصا و او تعحر

 نادشسا ۱ و هما اه رفا یک یرلکدنب ایت و هلا جوق اص اما

 . ردرلشعا تدوع هنف رط ربصق

 قروه وا مدار رحم هداسور راظناو منم هدا یاثماو نارفا جوق اص کنوخ

 هله یدزامحا قالوق نادنح هس هدنام وق كعوسشا ی هد ر ول هلب وا هدهسا

aشيا هلا قوجوج قولوچ هلو و ۰ یدزم کج چیه یتراظن  
 حرح یراریدنو یار كنقو رح هللا اشاب نوسوطو رب وس انلع ودیر ولرو

 . یدیا رابا فی زیو

 هر صوب هدلاح تققح ۰ یدردنا دانساو ونع هن رر اسور یتسس كمازه اود

 ( تدوج مرا رل Ev ( عسات دلج )



af ۲۵۸ = 

 IS لیزا یک یک جوق طاصو یفزسقافا كناسور بس علنا ر |

 . یدبا یراصوصخ یراقاب هتراقح مچ هنسرارظانو

 هلیا ماهتا یب یتورح هبرکسع یاسور نانلوب هدرحیلاعنب هدکلرب 1 ی

 هدعش قو رګ هبلعءانس رایدزاپ هدا مادعا یتسودنک هکیدلاقزا كردنا مایق هنرلرزوا

 هرصم هلش رط ریصق قرهلسروق ندنرللا هلبا رارف اک ار ههنفسرپ ناه بوسهروط

 كن ود را ۰ راب رک هرصم قرهلوا تاشلامو قرفتم ید یسهعمو همدخ بودا تدوع |

 ردکم هدایز كن اشاب یلع دمت هدقدلوا دراو هرصم یربخ ینیدلوا ناشیرپ هلهح ولوا

 ۰ ردشملبا ماف هنسارت کن ال روک روو شاپ هد هسیدل وا

 ماوعو 9 هدن ز رط امدق كند ناعع یلهروم نالو ادختک هدن واه تاکر | |

 كن ال والا یداح ندنعب دل وا یراوشمو جا قفاوم ك رصع یراوطا هاد

 ۱۶ ا رومام هدنس هناخلحاس یک هدزورواتسا هللاا لزع ینوک یم رکی

 3 2 نوک لوا هن ۰ یدلوا ادخنک یدنفا.هک | فسو یردازب هش ریو ۱

 هدنراوج یلروغل و هدرادکسا ها لرع یدنا دشر ینلعصم ییاچ ینیما هساع

 هدنس هناخاحاس تدمر یدّتفا ناععو ۰ یدلروم ا هتماقا ۰ هم ص عقاو ۱

 یستک بولک ه یلاعاو احاو هب ىلاع باب قر هنلوا وفع هرکص ندقدلوا یوزم |

 . یدلر و تصخر نوحا

 اغا ىلع یلردن یر ۲۱ رادرس رادحلس ندنف رط نواه یودرا هداتنا و هن

 ۰ یدلدىا هجوت یغابج هخ رج نواه یودرا هلرازو هبتر هنس هدهع

 ىلع هداز اشا دحا تنزع هلا لزع اغا ناما یراپ رهش رادحلس هدناضمر لالخو

 : یدل وا مک هلسلاع دنسم قارادحاس نالوا یلما یاصقاكلاح ر نواه نورد تب

 هیاشاب ب ینطصمجاحا قسا ماقهماق نالوا ا هتماقا هد هس ورب هدهحلایذ لئاواو

 هاشاب طاص ابرد نادوق قسا نالوا قم هدباو نارفعزو یتلاا هقر هاسرازو ءاقا

 . ردشفلوا هبح و یعاحنس ینومطسق

 باب یدسنقا نابع یلهدوم رک دلا فلاس ینوک یس را رازاب ید كتهحا یذو

 روما اشا ماقماق هدقدلوا لخاد هب یاقمماق روضح تولک هلغغل وا توعد هبیلاع

 9 ا شاف یرانابعا نوزب رطو كردبا شب رد تامدقم ضعب راد ههکلم

 ۱: رازو نالوا دوعوم لغوا راد هسزخ نالوا ناعالا ناعو راروبدیا لساکت
 ۱۳۱ ۱دناعو ا, ج تام ا رویرتسوک لانشا راثآ یشان ا

 ( ندنرالا
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 . یدا شلوا رومام نومرام لاشرام هت و ا لها ندقلنادناموق ]

 هددننردام هلغلوا سوب ام سک ه ید ندنتدوع بودیک هسراپ هدقا فزوژ لارق

 هیچ ۲۵۵ قیح

 نوزب رط ترازو ٌهبئر كر هد ردنهاشداب مزتامو بولط« هفصت و صلحت ندن رالا

 ماقمعاق و رادتعاو افعتسا یدنفا نامعو راعشا یغح هنل وا هح و هنسودنک كنصنم

 ندشلراتخا یدنفا ناععو رابخا ینغدلوا ندنساضتفا هبنس ءدارا كصوصخ وب اشا

 یدنفا هاک | یمادختک نوباه باکرو اشا ماقممناق و هلکمنا رارصا هدنبافعتسا هات

 ی وفع هنی یدنقا لامع بویلوا ئاتا رکراک هد هسیا رافعا دو حصت قوج كت
 یسعد مهدنا رب رقتو رب رحت ینوب نب هله اشا ماقمماق هلغمامروط ورک نداحر
 ی ر رقت بوشسا دغاکو تاود ود مردا ر رق نن یدشا نامع هشرزوا

 رطاخ یرارصا ةع وب هدنصوصخ افعتسا كنمدنفا ناّمع ۰ ردشمزاپ یدنک

 یهیجوت قارادرتفد دوخاپ قلادختک رکا) قر هلوا یراربغا بجوم كنوباه
 نوباه طخ هدنقایس ( نوسنلوا ینن ناه یدزلوا عنام یلربپ بوت | ناح هسلوا
 یشاشواج اقاسو شفلوا ینن هنس هرب زج یل .یدسشا ناغع هلغلروس رادصا

 هل رازو هنر هنس هدهع قر لوا تلح هب یلاع باب لاحرد یدتفا زب نع دما

 . ردشمناف هح ول یصنم نوزب رط

 لاوحا كنا وروا لود مدقم ندعورشو عوجر هنعیافو نواه یودرا یدمشزپ

 ۰ ل هیلبا نایب الاحا یتاعوقو ایناسا ادتاو لمالشاب هنایب ییراکفاو

 # ات اسا عیافو ۷

 ندزکترو یس ود را انسام هرز وا ین دنل وا نا هدنس ه رص یلاقو هقاس ۲ 2

 1 زوج هدمادقاو یس نالک مزال نوخا قلو هراح 9 ا 7 نومرام لا وام :

 هدلاح یی دل وا شمرامش رالومناسا هنرزوا هقاس تاعوقو هد هسیا شماعا روصق

 | ماش لخار هدارگس مان ام نالوا شا ترهش تند دات لا
 ززو ی ف رک لنا درناو هد ل وکو

 | كرل هتسخ و ح ورحمو صالختسا ین راربسا اعاساو شمتعاط یهفرفو هللا موج

 ۰ یدیشمررو تراسج اهد هت رب هرالوبناسا یسلوا شما فالتا ی رثک |

 لویناساو ۰ ىدا ناشیر و نوعرو EE EE لضس یهورک نرومام

  ندنفیدلوا شمقبح هبام هدایز كب تالوک امو شمسک یرالو ندفرطره یراهتج

 ضتتم هداعلاقوف ید یسلاها یرهش دردام وشا نالوا یتحاب كنتبلارق ابناسا

 . ید ناربحو
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 هہاخادو هم رح لاوحا جاد ةد ی سلدنا ) ایز رولدناو ار وداماریسا

 . یدا لو هد روص قفاومو دعاسم هرازسنارف

 یرلقاحنس ایزولدنا هلبا ارودامارتسا بودبا هرصاحم ین رهش زوژاداب رازبلکنا

 دادما 2 زوژادا هتلوس لاشرام نالوا شما احتلا ءرلغاط یهدنسهرا

 . یدرولیهدک بولکج و ۳ هدو یدرولهدیا
 هدنسلاوح هطانرغ بولوا لوغشم هلا هرصاح ینسهداب سقداق روت و لاشرام

 قرهلاف هدنسهرا یرلودرا ام :اساو زیلکنا هسا یسهفرف ییائسس لارنح نانو

 . یدیا هدف لوا قسضن ماودلالع ید ندفرط يا

 رزیلکنا هنعاحنس نوغارا نالو هدنسهراداو طض تحت كنهسوش لاشرام
 ۰ ۰ ۰ سس ۰ 2 ۱

 ی رلهتح لوماسا ىع یرلهفرف ولر زجلای هس وش تولوا قوس ع ندنف رط أ

 ندنغ دل وا نادناموف ر روس و دعاس اد E ندع دلا 8 ها

 3 ےس

 كغاحتس و کلا هدانا ساو ٠ یدا E یا رس ر ر ر2 ی” رادا تاعاحن

  AEیدا هد روص ۳ نوع هق دا وا ك رار ۰

 ی رلعاط نوت یدا هدلاح ر قسش راف هداعلاق وف سکعلا یعاحنس اس ولاتاف و

 ۱۰ یلدا شلا شمست رازبلکنا ید ینلحاوس بودا التسا یرلهتج لوماسا

 ۱ رز مظع هدناق هربخذو تامهم هلحم رکید ندلحمرب هیلعءانب
 ۱ . یدىشعاروهط الع و طخ هدهن ولس راب صوصلنا ل !عو هدرا رهش هلتهح و ۰ یدا

 نولا یدز وم روک وارخ مه نل رس | رق یسهمموع لاوحا كاسا س ۱ لاا

 یسوا لوغشم هلیسارو تاذلا كرهلک همامناسا هلا هملک رک اسع هد وغار یشیایه

 توحا هلتسمر هدنق رطيه ثئاس د هحنساصتفا یعمط و ص رح روک مزال

3 " 

 هسا | ول یدربللا كمردتا هل و سا ی یدتسا هدر یلدروتوا ىسەلح

 . یدنا لا لاخر

 هدندورو هسراب بوقلاف ندد ردام الا هج ور فزوژ نالوا یلارق اسناساو یردارب

 ەد وش وا جات ۱ كن راناداموف ودرا یتقفوم مدع كرلزسنارف اناا

 ا ندن راکدتا ماف هااسر هرزوا یرلرم دنو لقع یدنک یو یه
 ودنک تاعلعت نالب ردنوک ندسراب هه ولرو هللا یرها تان سودنک یبهلحو |

 هح رب هال ا ء وس كت رک 9 سار و و رول رب دتا ارحاو خیل هاتف رعم

 ۳۹و زآ هسا رولدبا تن واعم رادقم رب اهد هج رکسع درک و هلا كرکو رولیر و

 | تنی رانادناموق ركسعو مالعا هنوللا یتقجهللا هطابضتا تحت كنامناسسا هدف رظ

 E هد ا او ی ها کال زمسلم ر - ا رک



 رگ ۲۰۱ =

 كردا لج هنسهماذ e کک یرلز وسو كس ردار , هسا نویسان

 رکسع هلیبسح یفازسنامولعم كنبردار و . یدنلتدح هقشب نکا و تما ا
 لا یخد ےل او او e اخاه سوک تو تا

 نالوا راکردو یغج مەل وا تن واعم EE هارن اسا ادق ندنفب دل وب هدعرس و

 یدنالکا هن ردارب ینکح هسهر هم ندکن هارن اسا ًارظن هنسهس رح تاروصت |

 ه زکع ناطناخ هد نومت تاید ثعا سو
 ىسەدناموف كا رکسع ی هدنسلاوح دی ردامو قمافلوا ریصقت هدنم رح ندنف رط |

 ۰ یدتا هدعانتم هننالوسم صعا یک قفل هكا ۱

 هعنا رف نوبلم ترد هل ر هش نوجا هوسا ین ور روو تاحابتحا فزروژ لارفو

 قره وا لصاح قنارف نولم تب دکمه كد: ردام وا بولوا جا تح

 ۱ هرزوا قعاص یفحا قنارف نومام ےوا هلکمامک هرابرب ندفرطر هلا هما ندو |

 رلودرا نانلو هدام اساسا ید كن روصف و نمل رایت ندا كعغنارف نویلمر

 ۰ یدلبا دعو نونا جد یتسهب وسل هد ام فراق

 | E دعا | امتک | هلکن و هدهسبا ر ولس ینغح هل وا یاک كتادعاسم وشافزوژ

 یک نونم ز ا SAS كما ادو اونا 9 جد وابولک مز ۱۷ ا اا

 ا رله دا ۱ فا هدها و یاسا یدسا تد وع هد ردام رە

 | تلسل ر قحەلوا سس دما یل E را رلود 7 و یدر ENE ناتو هدایز ۱

 هرابز نازاوم 0 دراو هدب ردام یادم هر و جد ۱

aR 2۰ کا  a۳  
 ند ول تولوا زا تالوصح نوت ندنک دن قاروف رلا وه هنس ول و شەامەلا شاع

 هدایز ك یرامسا تالو ام هددنرداو شمسک.یرللو یل ۳ ۲

 ۰ شما التسا الغو طخ یتکلع انداعو شالک و
۱ 

 | یرکفو لقع نولات تقو لوا هد هسیدتسا اهنا هنویلان یلاوحاوب فزوژ لاحرد |

 ندی دل وان شمر وهه هسع تام اد ر " نالوا ر ۰ وصتم نوح ا ی ہم اش تهح كناوروا ۱

 | زارفا هفرفر ندنسودرا ابلاتا طقف تونمر و تىما نادنح هتناراغشا كس ردا

 ۰ ردشمل | اتکا هل | قوس هنهح هب رم ها |
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 یسودراتلو هرس ات هام هامس و ودر أ نوم رام لاشرام ام ینو ی د تانمحم رفا نار 2

 ند رف كس ق رو و هاغل وا غلاب ءرف كس ترد ىلا یوم كنودرا ی! بوش

 كالاشرامییاو کد آ ناو و لہ هدام وڅ هنتر زوا كنس ودرا نوو نالوا ۱

۰ ۳۱ 
 درشت رام دل و ر ا دم هدا 2 ا هه وح هک ودا داما ندنغدملوا یتتنما ا ۱

 لاش رام قراری آ ندرر :E زور دنح هن رژوا هض راعم و تام نالک هر وه |

 و س ست
 9 و نو ی را ات ی
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 یتسودرا یخد نومرام لاشرام یدتک بولنکح LS ودنک تل وا

 ۰ یدتسا له هنلحاوس یرهن زات

 نوجا یلاخدا هطاسضنا تح یک کرک كنراقاحنس هنوغاراو ابولاطق هدانئاوب

 ۳ اعزام هلن لوا نا ممزال هووک هراجننارف یطض كلف هن وعاراط

 ِ 2 ۱4 مس و
 4آ = ۷ 4 پا ب 

 تیر چ

9 

 أ

 هدنح راخ كساسناو فاص او رله اھم ولتدش تباغو یدلآ هه رصاح تک ییهعلق وب ۱

 هلل وب هن واسراب هدعب ۰ یدلوا بایرفظ هنسالبتساو طض كن هعاق ون ه رکص ندرلهاماعم

 كنس هقرف لوسناسا نالوا هدنس هدناموق تحن كن هرووماقود کرامو تکرح

 ا ا تاق وو هدهسیدشا تردا هشت |
 . یدلوتروق بولیکج |
 هلا لطعت یه راح هدسوتسعاو زوم ندشدلوا دد دش یعاحص كنمىلقا اساسا ۱

 یرلهتح لوعاسا طقف راب دلاق بولوا رظتنم هللولح كراهب كل وص هدرلرب ی و

 لاشرام صوصنالع یدا راذکد یلاخ: ندقنضت یراودرا رلزسنارف هرصهرا |

 ۰ رای دلیا روح هر هس رح تاکر ح كردبا زستحار هدایز ك یتاوس |

 اداب نوتکس و درول هدنمسوم زوک بودا روم هلهج وو یرابا ښوتسغاو زوم

 | ایناسا هداتش مایاو هدنمسوم زوک یخد نولانو ردا روصآ ینطض كنس هداب زوژ |

 | نوحملا یسهراحم هسور يدلبا روصت هدراهب كلبا هد ورو ماتخ هنس هلئسم

 ۱ . یدبا رتسیا كما بلج رکسع رادقمرب ندنرلودرا ی هدایناسا |

 ۱ لوا 2ا كىل هدبا البتسا ینکلام لاقتروبو ایناسا هروک هنیداقتعا كنویلنانو |
 ۳ نا كن اا لاو لوا ندلاح همزال یطاض كنسهدلن ینالاو لوا
 ۱ ۳ e لاشرام نوجما كعرو هتنرزوا هل رهشو |

  یسنکیآ یعرکی كاولباو تکرح هلیسودرا هشوس لارنج هدروب نم غعراتهیلع ءانب |
I۱ یتاماکحتسا كسنالاو هدک دا ت تاصاوم هنس هبلاش تهج كنس هوا سنالاو  

 ۳۳ ورک ا كن هوان مدقم ندهطاحاو صحا
 ۳ ۰ اا ج ییغلآ وا شورو نادنک و دا برص تباع قوم |

 | هرازسنارف هسا یرکسع لوبناسسا نانلوت هدهتنوغاس یدابامایق هنقییضت هرصاحناب
 | هلا تدالجو تعاحش لاک بولا هنیرازوک ینازاکادف ولردره نوجما قمالوا میلست

 | یدالثاکلک هعوقو تافلت یک ب وراح هتالکشم كوس هرصاح هل را | ماق هن هعفادم
 ۱۰ 8 5 لونناسا نالوا هدایز ندرفن كيب زوتوا ی اوا

 | ینوک ینشب رک, تح * رفا لوا ن ارش و یدر 2 هن دادما كنهن وعاس هللا عج |

  رایدشرک ههلناقم هنازیرتوخ رب هلا موم هرکیدکی نیفرط یدناچ هنسودرا

 < رالوناساو و
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 بویمهدبا تمواقم هنسودرا زسنارف یوق وا مظتنمر ودرا نالوا بک رم ندن رلهقرف

 هننرزوا كلوب رلیدلغاط كرهرب و ربا ردقوب كيب تردو تافلت هداز ندکس

 زوش كم يا ید هدارو و ۰ رلیدتسا البتسا ینس هعلق هتنوغاس را زرسنارف

 ید دارانا هدراهرا و یقعا ا هرصاخم ی رهش سنالاو ناهو

 طض یسنالاو هلا لاحوش هشوس لاشرام ندن راکدشود فبعض قرهلوا ینافلت لک |

 . یدلبا دادمتسا ندنولان هللا كرد کج ۱

 یدنکو هلسلوا نونم تیاغ هدکدتشیا یت رفظموب كنهشوس لاشرام نویلان

 ناه هاسفلو فوقوم هطض كسنالاو یهوستو لح كنسهائسم ابناسا هدنداقتعا

 رلرما هتسرانادناموق زسنارف یهدایناسا هرزوا كمشربا هیدادما كنهشوس لاشرام

 كنس هدلب سنالاو بود ر گن )هو رف رسنارف ندق رط' ره ندنغ دلوا شم ت

 ردقو و ا دادما ندف رطرب هسیا یرهش سنالاو رایدراو هنهاکشب |

 شفلوا ملست هدن زوعط ط كنج رفا فا نوک ندنکدمهزوتک ,تفاط هرل ودرا 0

 ندرافرط رکید الاب هجورب و ۰ ردشلآ ربسا كس زکس نوا ید هرکوب رازسنارفو ۱

 زکلای هشوس لاشرام هدارو بود هنیزامقوم یراهقرف*رسنارف نالوا شا
 ها هلسود را شدت

 كن وب ان هد هسا یفاک هنس هظفاحم كسن الاو یسودرا كنهشوس لاشرام هح رک او

E Eیدىا لکد ردتقم  . 

 یزهن لوتسو هدنا وا لوا یثا ندرادس A هدا ناس هدرز هسا نوبات

 ولهلو هصاخ یک هدايناسا هلتهج ینیدلوا روبح هقوس ودرا مسج ر هنلحاوس |

 یعرکی ندنس هن رکسع وق یهدانناسا نکا بلج ههسنارف یرلهقرف نوغاردو |

 تعارف ند هضومت ر ا ا لک | رگ
 یهدایناسا ندسنفرط نوش انو شلک تیروبح هغفلوب هدظفحت لاح درج هللا |

 ۰ ردشمردنوک راما نوجا یراا تک رح هلهج ولوا هتسرلنادناموق

 بولكا لبا ترداسم ههض رعت تاکرح ككردا ذاحتا تصرف یلاح و هسا نوتکشو درول

 هن یرلعقوم کیدلیا كرت هشدقمو شا طض هدنف رظ تدمزآ هرصاحملاب یزوژادا

 رب نوا وشا یک ینیدل وا هد هب دالابم زا وا كس ندش دلوا شع وط

 ۰ ردشمقج هشوب به یراسرتو ری دت هڅو كرلزسنارف ید هدنس هنس

 یساعدتسا یکمدقم كنمرد ارب هدقدلوا علط» هنلاوحا كن اناسا نویلان هچ رک او
ETE۰ یدلروک هرم رب یخد ندرس دن وب هسا شمالا ضا وق اکا ینس هدناموف  

 يی -

 هتج هلو كرالویناسا هدنسهراحم نادم نکل رابدشاکنج هناریلد رالویلا ساو |



r: ۱مو  

 هی ۲۹۵ =

 هن اشیا امناسا هاکمرب و قالوق هن رلادص هب راح ناک هروهط هد اش باح سک هو

 . یدل وا هل تسمها یک یلوا قآ را

 هاناسا ندنفرط نوان هعفد چاق ر ور ندنسهبدالیم هنس زکس زوب زکس كم

 ندنفصآ ردق هتفوو بول وا هدایز ند رهن كہ روسلا وج كراودرا نانلوا قوس

 نوشان یدشلاق تاحر یردف كم زوبح وا قحا قرهل وا فلت و توف یسهدانز

 هبهلولو ییاهج كرهشود هرالاخ قجهبمقیج هشابو بوراقبج هلاغر هدف رطره
 نکشمر و تامل ردق و هلکما ماف هنف وس ودرا كوسرپ هنابوروا ناف ت اهن بور و ۱
۱ 

 ۰ ا E س شوشم هاب وب ن سا هب وسا یسەلسسم اساسا ۱

 * یس هم ومت لاوحا كنا وروا#

 لالوا فداصم اوا كت رفض یس هه رج هنس ىلا ی رکی روکیا كس وشا

 كنولا ینوک یجنزوقطنوا ثنسح رفا ترام یس هیدالیم ۀنس رب نوا زوب زکس كس
 یدلر و یناونعییارف هم ور EE یرلک هنامند یلعوار ندزب ول یرام

 یدل وا نوع رل رسلا رف یالوط نسل فا لا هدهع لو ر هلهحو و تن وبا او

 ۰ یدا هدّمم ردصاب ی رل رسم والنمو ه رمصاح راکفاو لاوحا نکل

 هب راح كوس ر هدنسدلاش بناح كنا ور وا ندلو ماتخ یس a اناما رونه ار ز

 ۰ یدا هدکمر و تشهدو شال هسا یرلادص

 2 و کز و SS REE و نر گلی ۹ےس ور هدانا e هدتع ال حاح ۶م ردا هنه ماع هرس ور ل لیان و

 نوشان هرز وا یسم رو ماکحتسا هننادح رس ضعل و ی هسدودح

 هدنلحاوس ی رهن لوتس و هدنمسوم زوک بور و تعرس هنس هه رکسع تاک راد ید

 3 نالوا علا E DE هدەهسا رف 9 ردوا قمردنلو ره كس زوج وا

 ۰ یدنا هدکمردتا ارحا ا تدش لاک ینشیا رکسع رب رحم هدراتکلم

 | راجود لاتر بورشاش یعارز هورک یسازای رکسع واتیلک هیتبص یتیص هلو
 یتسلاهارارهش یخد میظع نارح نالک هروهظ هدهفارصو هب راحت روما تا ا

 . یدا ەدكمروشود هر هام مظع

صا ها 5 هد رصاح نانلوا نام دات وه رص یدافو هود ات تب هک هان وش
 ۱ تر كس كل و

 هایوروا [رب ندنرایضعب كنبرلهلکسا ایسور و جوسا هلففلوا ماود هتسارجا هرزوا
 | نکم قمرحاق یثرب ندفرط ر هقسش ندنا بولمهنلوا لاخدا اشاو هعتما زارب

 ۱ ا یوتاب اوو رکش یرا هزادم هردنول ندضدنوا
 ۳ ۰ ۱ یا 0 رب هه را ماشلام رب و تفاوت لوط

 ( وو )



 هو ۲۱۵ 2

 و هله نودا لو یراراعا هدهرتلکا الوط n فرص ك رالام وو

 . یدیشلک هنسهج رد قمام هداق ی رات رجا یکب هلیسارک هزافم یراتمیق قلارا

 یتح تولوا شا ا هس رزوا یتمق كرللامو هسا یسمومع راستعا كنهرتلکنا

 | هدنسهیاس تراش ندشدنلوا نامات هلا رالامو ید یرالدب كرادغاک ید رق تن هاب

 . یددشلوا رادهتکس اساسا یسهففارص و هب راحت تالماعم كرازملکنا نایاشاپ

 . نایز ید یسودنک نوسناللوق هسیا روناللوق حالس ولردهن ره ناسنا هدلاعوب تا |
 . كرلتلود نالوا قفتم هلکناو كنهسنارف هيلع 1 هر و نایز هراس ن |

 .یدا هدلاحانفاهد کل بویلاق ورک ندننالماعم كلرازیلکنا ید یسهب راجت تاللماعم

 هنوک ندنوک یلاوما ناتسدنهو ام ما لئاع هرانوو تیوح و رکشو هویقار

 ق رف ونالسد هروبلاو «یدلوبیترت یرلتاتیف هخدلازآ هدنرارازابو وش راح كنابوروا

  هایوروار كنسهعتما هرتلکناو .یدلاغوح راهلماعم اوه نالیدیا اس هرزوا تاثیف
 اعل و ادنالوهو هتسنارف هدزوا قمرذلوط یر كرانا هلتهح ی اوا سم ۲
 راما «دایز تا تاق ندم كنب راقامرس تونالصرح یل هق را وا
 . هفمردلوط هلبا هبراتعا قاروا ی ياشا تن رام رسو راند )

 | هللا ببس ینزج رب بویمهنایط قوج كب هسیا هیرابتعا تالماعم ولاتموب رایدشقبج
 | تالماعم كنکلام راتلود نالوا یتفتم هلبا هسنارف لصاما ۰ یدرولمهلوا رادهتکس

 ۱ . یدروب دا ناب رح هدلویرپ ولک اھت و ت تاغ یسه راحت

 وراب هکناص یسم روبدا سالفا نالعا كه اکنرایجت مهمرب هدنررهش كب ول هاکان
 . یدساتسوا تلا ینسه راح تالماعم امومع كنايور وا یک محلغقرب نشود هننزخم

 تاسنمابلک تاما ۰ یدناف راهش ر اف هڪ هڪ (E نوط هر ندر راح هج رلکس

 قلقش راق رب زفلوا ف ر لصاحا ۰ یدلاق زحاع ندمنک یهورک هٍع . یدلوا

 ۱ ۰ یدالباق تسصمر شمالروک یثم نایورواو ۰ یدلیا روهظ قلناشیرب و

 تال راک ادف ولرد یه هرزوا قلو هراح رب اک وب یراقفتم رک و نویلات درک

 كتمومع نارحر هلو هد هيا رلیدتسا ماق هل هتنواعم ادق یتحو مادقا هتسارجا

 یدمهل وا رادم چه یتواعم كلرلتل ود هنعفد ۱

 ندنوک یدو بولوا هبناحور *هلئسم یس ر ندداوم مهم هجا ور وا هداننا لوا ۱

 . یدا هدکمرک هب هنامصخ تروصر كردا تالکشم بشکه

 ۱ یییادنلوب هدفیقوت تحت هدنس هدلب هنوواس ابا هرزوا ینیدنلوا نان امدقم : هکهایوش
 | هر دی اعات غورک نا کرو باوخ هل

e:۱ رل او تاملعت ددعتم وشراق هنایدعت و ماضم کیدا ارحا هنهبلع و  

 ت یدا هدکم ردنوک



 سگ ۲۹۲ =

 ندطالتخا یاب بونلتدح هداعلاقوف كردا فوقو بسک ههبفخ تارباخو نوشان

 ینعفدو درط كس همدخو احا هفاک هقش ند رامدا نم چوا يا هدنناپ هلا عنم

 سا یتسماما هرباخم هللا فرطرب دعب امف هللاسرا هسراب a وا یهدنلاو
 ۱۳۳۰۰ ا هدف تالبام ا ادد لوا راکفا با یدتا

 هرز وا كما هن وسآ و لح هلهحو CHEN ی هییهدم E و و ۰ یدنوقروق

 ندرلسوسسپ ردق زوب هدنتسایر تحت كلاسدراق مان شف هدنطساوا كنيحن رفا نار زح
 لاقو لبق قوحرب یناحور ساحو هدهد ردنا لیکشت هبناح ور تعمر بک م

 نهش نویلات هاتهح بدم هر و رارف هش ر قرهلوا لوغشم هللا لادح و هثحاس و

 تاذلا یهیناح ور هباتسمو ۰ یدتا سح ینحاقر ندنساضعا هدنلالخ سوتسغا

 . یدتغاط یتعحو هرزوا كما هوس و لح هدنروص یر اتم

 ییفتم قداص كنوما ات هخدلوا یلود هفراعاد تقولوا هحنلک هنلاوحا كەر لود

 ۰ یدروبدنا ارحا هر ص نکم هد رصاح بولوا ۱

 هنس راحت ءهلماعم هدامو هدهسیا دهعتم یتسارحا كنه رر ٌةرصاحم یتلود جوسا اما

 ناعضامعا ندهلک هعتما نالبر حاق SOAS عروش وع هلکمروتک للخ هدایز كب

 غربمتسوک وا ندنناقلعتم كنلارف 9 هلغل وا دلو لب یار جوساو یڈرودنا ۱

 ۲۳ ۱ رسا كوا تاو داف هقود نا شعا دهعلو هنسودنک یتسهفود |
 ندنسابرقا كنویلانو ندنرالاشرام هسنارف هلغلوا روح هفمارا دهع ور

 در هدهسیا نیام هنراکفا كنولان ردقت یه تو بودا باخ ا یتودانر

 ۰ یدردنول هنیرهش لوقوتسا هللا تارادو مثح یتودانرپ كرم هدا

 هنغحهناللوق رب دن هل بوسهلسروق ندفعضلاح یت دلوا راح ود امدقم یتلودایسورپ

 كنتلود تاد مان غربمدراه نالوا یسالکولا سر طقف یدشمهرب و رارقر زونه

EENا زا یدروشارغوا هلا هساسا تاحالصا قحهلوا بج وم  
 ك کیا قرف كنلود اس ور یسر ندنسهفخ طلارش 2  تایس هستم تسلب

 ل 2 هدلاخ ی لوا نیسهضق یسمامهلس رکسع دی ندرفن
 . یدروشلاح کا ا اک هدایسورپ

 راروباطوب و رونلوا لیکشت رلروباط هلا باختایتارفن رهام كا كنابسور :هکه لب وش

 کل 2 دوا ملعت هلبا لاخدا رارف یمحم ردق ینیدلوا نکم

 ۶۱ ۶ هدایتور 0ا0 هلن 2 - یدبا نوا یرازکید هتسرلرب بول ردنوک

 چاقرب نکیا لکد هدایز ندکم ییاقرق یرکسع كناسورب ارهاظ بولاغوج هملعم
 هدنا لکشت ود را مظتنم 7 ۳ ندهملعم را كم ىلا زو هدنق رط 9

 . یدلوا رکسع ۳ اا اور نو تو .هراگدروایت

Ca 
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° 
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۰ 
 ٩س

+ 2 

 ۰ کف

 د ت اس یر ا



a, kı جنب 

r=جک ۲۰۷  

 قوه لاک نالوا د وهشم ۵ دیس 4 ردسع هوو كتتلود اسو ر هد رگ رم هلا

 یساروشو ردى راح هدنکلام ایسورپ موبلا هدعاقوو ردسرتوب قدیم كهداعلاقوف

 ی رها هبلع هب هل ا رف كرلولاسورپ هد دهعلا ب رق هکر دهاتاو تربع یاح

 كنسسلاها ایسور صوصمایلعو اينالا اموع تقولوا یدلوا شما روبج هیهمزال

 قملتروق ندنمکش و بلغت كن هسنارف بولوا یتوادعو ظنغ هدا ز كب هرازسنارف

 ولرد ېه هدروغاوو یدرلردبا دقع راسلم نخ كر هشلرب ماط قاط هرزوا

 .. یدنا راشلا هسرازوک ییاراک ادف

 هنکر ح وشراق هبهسنارف الع هدهسیا رار اق هلنا لا هدراکفاو یتلود اینو
 یتاکرادت هدانئاو و یدرلبا انتعاو مادقا هبه رح تاکرادت طقف ید نم هدا تراسج

 تاکرادت وب بقعرد هلیسهطسا و یریفس یهدنلر نویلا کی دشمن اراکشا هرن صر

 ایسور ینکج هدبا مابق هه رح تالماعم هللا هرباخم عطق هسیا زاغلوا لیطعت هيب رح
 . یدر دلم هنتلود

 یمەقىتلو روما ةرادا كنتلود ایرتسوآ ورب ندنسهبدالبم ٌهنس زوقط زوب زکس كم

 تاب راع كنتلود ردق هتقولوا تاذ ریدمو لقاع و ىدا هدلا كکينزتم رو

 تردا شد رد یتکیدتا ئاغ رار قوح ك تونم هدا هدافتسا یشر ندهعفاو

 شمقحندلا كردبا هداعایاشو فرش یساكننطو هللا هبقتلوب رب ادت ینج هناللوق

 هس ور هلاهسنارف و و . یدردآتمدخ هندصقم كمال ا دادرتسا ینکلام نالوا

 ود ون وا ی ربقس ی هد هن یو تكتهسنارق هدب ورولب یرلهراما هر راح هدنسه را ۱

 | مالعتسا یتا نالوا هدیاب وب كنتللود ایرتسوا هرزوا تاهلعت یت دلوا نشا

 دوخان یعاحینس ا رالی نالوا یواح ینسلاوح هتسبرت كسنرتم هدقدشملاق هقشح و

 یغج هم هلوا راداپ هدنقافتا هسنارف كنايرتسوا هخدفل وا هداعارب رادقمرب ندناتسهل
 . هنناکرح و لاوحا كنولهسور هلک ا اعا

 یربفس غروسرتپ بودا هلاحا هپ ون اسابود قود یتراظن هیجراخ نوین هدانئاوا

 یدیشعا بصن ینوتسرولود ویسوم هنیر و لزع ید یروقنلوقود ویبسوم
 هداب رەس تاکراد نوح | برح میظعد, كن هسن | رف هدناملعت یدر و هنوتسرول ودو

 دیدهنو هفاخا یبهیسور هلهج ووب هکلب بویمهلزک ندی ردناسکلعروطارپعا ینغی دنلوب
 ول هرتلکنا هرکصندک درب و ماتخ هنس راح یلنایع كن ول هیسور یبس كلوب و یتسملبا
 وردە فاح ناهیعاو رکا نددمش یک و ن و هدنن كمشلر ها

 تروص هلب وا یرلولاسورپ تقولوا نوشات E ردد رک كە رکسع لوصاو

 | باسا هم یاسور نوجا كما لاعاب یی هسنارف هلکمعا قسضت هد هداعلا قوف



 تگ ۲۹۸ جنس
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 بولوا راد رخ ندنس همظع تاکرادت تن هسا ارف هد وا رستاک یدیشملا

 ۱۳ تابش رر اد ول نالا ر هل ندننام نسب وک

 هد ول هسور هلشود كردنا یعس هلا تاذ حالاصا ورد هوا هسا روق وف

 نوت سروال ۰ یدشلوا بس a توو ىلخ كنه راع نالوا روه دعتسم

 هنس راکفا كن :اردناسکلع هلا تتعا ههمزال ت اقشح هتفه جافرب نولک هغر وسرت

 بج وم یرح هد نتلود هدنناضورعم ی دل وا شمزاپ هي ویا اب ۰ رکصا دقدا وا انشا

 ینکج هلسهلوا فرطرب كنهدوج وم تالکشم هلا تمه ییزجو ینغیدلوا هلسمر
 یتاراعشا كنوتسر ول یخد تام ولعم در و هدد وع هسراب ككروقلوق . ىدا اما

 ییدرتسوک كنبردناسکلع هدنقح یساق كحلص نويلات هدهسیا یدتا دیأت
 تقو هرزوا ثمر و ماستخ هنس هب راحت ۶ ولت ع د ارح یا بويا داع وردا

 هوقر لما یاصفا كنسودند ؟ کی دلاق یدلوا تهاذ هنغب دلوا تراسع ندقعازاف

 تاکرادت هیلعءانب ۰ یدنا ترابع ندکم راد ییابند هدیودنک هاش بناح هللا هممظع

 قرهلوا نون ییالوط ندنعیدلوا شملنازاف تقو هلهح ووب نوحا لاک | ینسهب رفس

 تاس ر نوجا برج ر دان وهو مظعو ۰ ید وم یسهمادننا ۱ تاکر اد نامه

 ۱ ۰ یدّسا ماش هب همفاک

 لالدتسا هلا هح ورشم تاراما و هلدا یتغحهل وا روح هه هلا هسنارف وله سور

 كناتس رص و یک لوا ها ر E د ادغ هلا اساراس ناه ا زا و ندقالفا | هدک دا

 هن یلاع باب هدنار زح لالخ یمن AE اصمر هل رلط رش قمناق قیدصت یلالقتسا |

 بلط او هداعا كفاس لاح هما در ًابعطق ییلکتوب یلاع باب هدهسیدتا تفلکت
 هاعملشالک ا ییدلوا هدقعالرضاح هنسهب رام هسنارف كنولهسور ارز ۰ ىدا

 هملعتل ود هلغل وا یسط صا یسملکح كس رکسع هسور ی هدنسلا هن وط هدلاح و و ۱

TES ۱هن رز وا هس ور كن وبا 1 ناه نوح ا قلوا لات ه هحاصم ر قفاوم هما ص  

 . ىدا رظتنم هنسملا ماحتفاو موج

 هنو رط یدنکو رنا قال وشل هر روا كما ماود و دی رج یهیاعتل ود ن نواب ۵ د۵ رص ول ۱

 هبنم الا تولسم هلهح و سه ندن ول اب هلا هءاعتلوډ . یدا لا اش ردّت 1 لىم |
۱ 
| 

 ۱ أ
 الصا هتناراطخا كرلزكسنا فو زمتسا N هنوافا ةرباد تنهسنارف ندشدلوا |

 هاج ا .تلسروف اب ور وا نالوا ضراعم هر کیک, و یدا راصا قال وق ۱

 "مالک ا هلبق ال ینغیدل وا یم هتک غ اعا تلا هسراهقتلوت یدک درج یرلمشلاح |
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 | ها E ا E کر i> لد ا هددهعلا بم ر# 7 باب لطف

 رونادلا هس ننس دو ۰ ۰ ید روشلاح کم رحم ا ید ؟ دار ردا ° راد ۱ فر

 نوت یتغاننعراط ناال وا ه4 نویلان هاله . یدا ر دا دا یر لا لر هس روک یی 15

 ۰ یدا رونارواط یک رضاح هفاعا هلا ا رف و رونروک" و نوت

 Cu شمل وا فواو ٩ ا روهط هب راع هددهعلا ب رف ر ها هس ور هلا هساارف و |

 و ات
 روهسا رفهک ایوک هدار وامنال واهلا رل نا رف هملعت | ودیالکو ۱

 SES رل روت OT 9 اهاسا را وا تموصح ل لدم كیا نالوا راقتسسم ۱

 هنسعا زواج ی ره لاو ق كس ود را رازق نوحا كملس ه دیا داععا اح کو

 ۰ یدا ر رولت راظتنم

 رای دنادلا قوح كم هترانالب كنوشان ردق هتقولوا هبلعتاود یالکو لصاحا

 یر ا تانا )وا لوا ینهدیدج تامولعموب و رل دن رکو وا ید ی ۰ ۶۱ رلا هی ادلا ها دلا |

 E هداتنا یعل رابدتسا تاعر هنتس هدعاو لا هل امم هلا فرص هدنهح

 رلب دنا دلا بودووآ هعا هلن ازهتسادناش سرای و

 : ۰ ۰۰ و 1 ِ 7
 ه دعا لوح هم ٥ ول هسا رف اج وم وا دو هر هاعتل ود امدقم هاب ترس بازح

 یدشلافهدند ول هسنا رفیسهطا هفر وق هلا طض ی راهطا هم ولاقد و هطناز رلریاکنا

 ۱ الا هسلا تقولوا توشسا كم الق ه رب د ندنلحاس قاد وا را هبار وب ول هسا رف

 وا هعتس راز هناعتل ود و یدشلدا عال اسریجارخا هريحد ندهس و رج

 ۱ كم | لاصحتسا قوقح و تف و ینح هنآ وادقع هماع منا رپ ب ا ندنف ومح

 نوجایق هربخذ هبهفروق هن رزوا یساعدتسا كنولهسنارف هکوبلاح ۰ یدبا هدشن

 ندنعغح هل وا هام امر ت ناو د ی رالف رصت هر هو روق e هسر و تصح ر

 هاو ه رج د هب هف ر وو نوجا قمال وا شمر و همسر رفت و همی کب ول هسا رف هحانعم و

E 1 7 n 2 ۳ 
 و رب دیس جافر 4سا | ی رادگتحاصم هسا رف e هدب داغعس رد ۰ یدروعا خ دلتا

 یتسهدام هربخ د وش | ی د هنس و یکی کیدا هدا تیاکشنداشابی ۹ یلنادهمنقر منه های

  ندهفروق اریز رویا رمقحت یواهسنارفورفوت ا لق داد کک

 ییدتا ا هلا هربخد یر ل هطا نالوا ه دی دن وله الکسا لب اس SE هطا از

 تلودرو دا عانتما ناد دم اص هکدتسا ° رحد نوح ا و هیساوسار ۱ ۳

 رفسهنیرز وا كلا ادرفنم یروطاریعا هسنارف هسازمللا بیدات یناشا ىلع رک | هباع

 | حورشم هجور دع تلود ۰ یدبسشعالل وق ناسل دید ا ردا

 رب یو ی له و RT و
 .یدروب دازارتحا ندکمرتس وک هدعلسم هنله هربخد هب هفروق هاساعدتسا كن ولهسنارق

 ۱ ینامولسد ناسا كحهمر و اعدا و مم هنس رالا هدمه و 3 یرلدا مه طقف



۱ 

۱ 

 دور

 جک ۷۲۷۰ مس

 هتکتما هدانر نوک ندبه تدور يهدش هسور هللا هسنارف هسا هدانا لوا

 نالوعوقو هاسحلب | هبسور كن ول اب هدنش نوا كنح رفا :E هله . یدا

 اا روهط هراج هدنن تلود کیا هدفرط تقو زا ارظن هتسهرواحم
 . یدلاق ههشو كش

 یارس هینجا یارفس مقم هدسراپ یاشخا جنشب نوا كسوتسغا : هک وش

 هسور هدنراقدروط هللا هرص هدنولاس بوراو قرهلوا وعدم هیروطاریعا

 هدقدراوهنای كرلنا قرهشالوط نویطان راشمنا فداصت هنا ناي یرابحلما ایرتسواو

 ۱۳9 ار ها اا ی کجا قلا ما هتکهروق یسخلباهبسور ادتا
 تلودو ردراو زک هظحالمررب هقشد الاغ روا عج 2 نوع هدن راف رط

 زکسشعارید رد روطاریعا هسنارف بس هزکیدما هلاصم كدهن او هلبا هبناع

E E A۵ وشراق یهنوط بودیا ربثکت ی  

 هل و ندا بولطم ا کس رو هل وا تواقم ندزکیدگح ی زکیرکسع هنسوب |

 < اا راهطا یتروض كا فوج ندرکسع ل رسزعا ا

 0 2 زکسکع لا نکلو زکسوتسا كغا طنض ناتسهل رس ا

 ندرلسنرب نالوا هدننورد اب وروا هابمسا یتلهقود ایواشراو بوبعا بصن لارق

 رک او مدقارب هنسهرادا كنا ردیلارق اینوسقاس هکسنر نالوا بیداو ضرعلها
 هل ردکحهر و تلوهس همتحلصم كما بصن لارق ههل هسا رولوا برح نالعا |

 كهل یخد یلود هسنارف رشدللا تمدخ هرزوا تفادص هب ولهسلار 0 یسلاها

 نوم) نالوا هدنراوح سراب وش ز 5 رکسع رس رکم مر و ا کدر

 عزام هدزمنب و زکسرولسهدیا طض یهل هدزس تقولوا هسرولک هلح مان (ترح
 اناما هدلاح ییدمش هسا زلو ماظن ردق هلوا ن رشت كجهلک داوم نالوا هغ

 یعرکب راو رجت اددحم ندهسنارف هعرکسع نانلو هدننورد

 ۳ قابو مرراو ه هزکی رزوا هلا هوالع یخد ییرف كس زو نوک

 ردلامالام مرل هن زخ مرب E نوجا دادما ةه رکتع AB اسا ید یرقن

 هلهح ون نکیغو و ها كزس ردقوب كلج وك هڪ هدنسهرادا E ردقو و

 یتوس نالوا هدنلخاد یدودح هسور ندنی دلوا زک ها هک 4 زکسکح هد ا ه رادا

 ینلهفود غروبمدلوا زسرولس ید زس یزککیدمهدیا لش یکم ی ها مان

 ههسنارف ییلهقودو نوحما كمرو تبوه همتحاصم بولوا لخاد هنتعمج نیر

 نوحا قعالل و ناسا هدل وب وب ید یدنفا بج یسحلبا سراب ۳ یدروماللوق

 . ردشل رد وک هصوصخ تار رخت هنسودنک هلبخ ات یحوا كنه رخ الا یداه
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 یرطاخینیم هنغیدلوا ندنسابرقا كزکیروطارپعا یسهقود غروبمدلواو مدلباقاا

 مدلبا هدافا هعفد چافرب کس یرلهدامو و رلرد هدکعا جرد یخ د هدن رله نع ود

 لرد شالت یسحلا هس ور هدک دند ) ردناتک رح ناه هلا رظن هنتوف یک |

 ر

1 

e ۱ Ba 

 ینو هطار هرک اذلاب كنهداموب و صصخت رار ندلح رخآ «هقودوب نوجا

 تیاکش هراتلود رخا كر هما افصا نکسشا فیلکت هرس هعفد جاقرب نوجا
 اف مت می زس هک کسرولمهدنا 6 ۹ هل ود هحگ نوجا هدام وب زکیدلبا

 نوف رر وا تام هعهنتل ود اسورب و زکدلبا طض یرارب ردقوت

 زکیدلیا طضو ذخا رلرب یلیخ ندابسور هدنسهلاصم تبسابت نکیا زکقفتمو
 هب هسنارف یعروساه کل زام هلوا هابسو یک شط تعج ا غروبمدلوا

 تراجت كنمشدیسفلوا قالا كغروبماهو زسرولسهلود ببس نوجا کیدلبا قالا

 عطقنم كنج ار قجیلوب یتصرفوب نمشد ردشلک مزال نوجا عطق ایاک ینسهریاخم و

 ین راقدلوا هرزوا هرب ام هاب اول هس ور ولهرتلکنا یتحرراکد یلاخ ندکی رحت نوجا قمالوا

 هسا هاب وا روک باوج اکس ندنف رط كتلود نکل نسشٌا رب رحت هکتلود یخدنس

 یغیدنلوا خسف كزمهطاصم نب رانوسردنوک صخ ص رب نوما یمیظنت ككرلهداموب

 مک یخ د یتیعم ك زک رکس سع 4لراسس زا وار ولوا + نکلمرتسیایتساه زمغاتسود مهتسا

 زا ماض تقو هللا كتا عح ج رکسع كرد السو یراهدامقزج هب و و

 عبط ین رلکدتسا ارز یلمافلوا رابتعا هنداوح نانلوا ج رد هدن رله ا

 زسو ردا بولطم یتساه كغلتسود نالوا هلکرس یروطاریبا هسورو راردا
 كمدبا توکس بوید ( زسفقاو هرارسا نالوا هدننورد كع روطارپعا یغد
 شمل ربا نداروا نویلات
 بح فرح فرح نیارواخو هدک دشر وک هلا یدنفا بح یسحل | هحم یساد و

 نفرط هک | قرهلوا نامو یأر ودنک ربار هلکشا هاکح هبیدنفا
 هنو هم راغ ارظن هلاح یاس هدراهسبا هدکشا یکسع قوس هبرزوآ ی ردتدکا

 هل را یح وا ثناصش هحسک شدوا ی و یدنفا بح شد زاغالشاب

 .ردشملیا نایب و ضرع هللا هضیرغ یکیدلیا دقت هییلاع باب ا

 ہر ندر نکیا شلروس لوق یمافعتساندبلاع باب یو ھا افعتسا یدنفابحامدقم
 هدانناو تونل واا یتماقا هدسراب اهد كحندمرب نوا كما وكر وا یرازسنارف

 یدتفا بلاغ نانلوا ناعت راد هنر یتحو شلر و تصخر هنندوع قترا

 «یدیا شدا لاخدا :KEE نواه ناوید ناکحاوخ هس هاب یسەلىاقم یراوس

 یک وشابهسنارف توراوندش دل واهرز وا كما تد وعهت داعس رد یدنفا ىح هیلع ءانن



 کی ندک دتا ناس لصف ر یھ رفظم کلن هم امع E و تم و راح قحسور

 هدننعم د واد ET هداسالا مز قدلوا ظ وظحع كى ندنش رفظم كن هملعتل ود (

 هد ا وسقاس وز واحتم کس ق رق هدیناتسهل و كسش رک هدف فلت یم کت رو

Eرد اسع ساو كەداىلاتىا هقشل ند و راو تع هدایز ندکس یا  

 اضتقالا ىدا كردنا عمجت هدنسلامش فرط كنابلاتبا هلبا تکرح جوف جوف ید

 نوحاهلعتل ود هغ واهدامآهتع زع یرغوطهتندودح هس ور هاش رط هرات واب و لوربت

 قوس هسدودح هس ور ندنف رط رسا رگ یعل ( ید وا نوسرود هب ولهس ور

 م م ی e خ ۰ ۰ ٠| ۰ سم أ

 قیره و سش یسهبرطسع وف نالوا هدنرزوا هلعتلود تكنهسور اف وا رکنع

 هد هسا شفل وا فرص قنارف نولمزو ندزف رط نوجا E ردقوب (یدنل وا |

 زردیا دع ردشل وا فرص لزوک ءا هنغب دل وا وله داف هب هنلعل ود نالوا زمتسود

 دن دد ( نوساا لاصحتساهلاصم ولت رهشو ولناشر هدیودناتربغ یخد هبلعتل ود

 هلی وب هول هسور ید هاعتلود نکیآ هدایواشراو زس امدقم ) ةلباقم اکایدنفا بح |

 هنیران امهیسور یسهنیفس راجت هعطق زویکیاكنولهرتلکنانکل یدیشعانویسرویدرب |
 رد وا یرادقم كرلهسفس وب لک و شا كڪد مدارا سا یه دل وا ا لوخد

 | ینهلاصم صدا مندتعمح ردقو مزو ردهاط ینح هل واناعمەبەىسور كن ولهح و ۱

 عم ردراشمرک هاب رلقاریپ فرط ۵ كنا صا د سا | راشمرک هراناع و ررلکد

 هب هب را هسا | زامل وب زمش هلا ولههسور مزو رول هل واهض راعم هام ولهسور هدام وب هفام

 هاب را رکسع ید رانا هاغم وا رر راب وتکم هتسا ها یتتعهح ن ر و ز رضاح

 3 كس رول تردچ وا هدنس وشراق كن ولهسور هر ؟ هلاح وب NY رضاح

 ردم زب یرکسع كن ولاسو رب و ردهداما ید ولح وسا رظن عطق ندنوب ۰ ردقجهللوب

 كن وههور رک او ۰ ردنراع ندعنم یتسعالحالسقلا را قلاراكت ولهسور ولصخ |
 رب رخ ندهساارف داتعم رب هس ر ولاق هرز وا تفلاح ردو هر هر | 12 هدب ا لقع |

 هوالع کس نالوا د وح وم ه ده لالا 5 ره ثس ی رکن از وب قحهنل وا

 ردقح هنل وب رکسع كس زوبش هدنسوشراف كنولهسور تفو لواو قحهللوا |

 نالو هدلاوح لوا مویلاو روب هدک لژوک كب زعراتحاصم هدنرافرط زکترو و |

 یزمشبا ناه بویلوا زیدغاکمزب نکل قوب یمهغآ قوچ یدغاک كنولهسور
 ردسهطاصم ولهرتلکنا یلصا دصقم ) یدنفا نح هنرزوا یسع د ( زر روک هلا ها ۱

 یدسا ندهسور كنولهرتلکنا ) لک و شاب هلکعد ( قجهلوا لصاح تقو هنو |
 اسناتسا منت وا E د وب و ر ول وا روح هر هحاصمهتسااهدق دل وا عطقنم



 دیگ ۲۷۳ 2

 كم روحوا نوا قفل وا قوس هز رادح رس هداضتفا ناح ادعام ند رز کشا

 زاکد جات هاج نوح ا یتحلصم هسور ی ره رب ندران و و ردراو ز را بن

 هتشيا ۰ ردراوزع رکسع قوج ك نوجا یسهظفاحم رادام اراد كناحاوس هسنارفو

 كردبا عادوید یدنفابحم بوید ( زکسرروتوک هبهیاعتا ودیراربخ و هد زکتدوع

 شہلا دقت هبیاع باب هلبخ رات یحوا كناصش هنب یخدیبهرواحم و و یدلر ا ندنناب
 . یدللا ناس لصفر هدنتس هضا ع یی دلوا

 هنقافتا ةرناد كن هسنارف یهیلعتلود هدب ور دناق یییدنفا بح یعارم ثالک و شاب ۱

 قوح ك هلو هدسراب ورن درل هنس هو هسا یدنفا یڅ بولوا ترابع ندقملا

 ندنشبدلوا شمالک | هب رحتلاب یغیدملوا ىلصف ىلصا كنب رب چیهو شم هلکد راقاشالف

 هل روطاربعا ههسور كنولاو یدزامحآ قالوق الصا هرلزوس هدساوخ والثمو

 هدنف ور G2 یه رسقح تالهاعم ییدروک ندنرارومام ااف ا ورم دفاع |

 ۰ یدومتسا لہ كاوک هترازو نوسلوا هنا زهتسم كن رلرومام زسلارف

 | هدیودنا موم هتنرزوا یر ر هسورو هسنارف ید هسلعتلود نرومام راس

 بواک ناب قر هلوا قفوم هسدّمع وا هل زوک رب هل اوله سور هناعتلود هد هرصوت

۱ 
 ندشدنل و هرزوا كما تدوع هداعسرد كر هد تنعل هنس هله ناهو یدزامهد و وا |

۱ 
 زکلا یهباعتل ود هد ودا هحاصم دفع هلا ول هتسور نوسانات امدقمو قفا ه ریس ۱

 یویلبان هدیورب ویدیا حاص دقع هلا ول هسور ید هیمتاود هک ژب یک تاقا |
 . نلب دنا هد دیو هدقعا |

 تغرب لاک نفرط كر هملهدا ز تشامو تدور یادت هس ورو هسنا رف هله ۱

 نویل ات هدن زوّط نوا كنج رفا لول اویدالشا هر هر رح ارا هلا تدشو

 | هرزوا كتا تراظن ههسرح ربادت ضع تاذلاب هدهار یانئاو كمتک هبهدنالوه
 ۱ 4 هند وع ان كدنفا بح مک ۰ ىدا تک رح ندسراب |

 ۱ تاجر نالعارب هدنننعم سل | رولوا كح هدا تافو 2 هلغلوا کک هج ضا ِ

 ۱ یدنفا بلاغ و نکا هرز وا قمقح ندتشراب یدنا یخ هدانا لوا |

 | بوزاپ اک ر اطابتحا ىدا ىع نام یهیدنلوا ناعت هلاکو راذکتحاصم

 | بلا هدفرظ زور دنح . یدیشعا تع نع هیابلس رام و كر هر و هناجر

 | هننراظن هبجراخ هسنارف روک ذم بوتکم ندر ط نامجرت هلکمنا تافو یدنفا

 تخ ینیدلوا شلدا لوق یتلاکو راذکتحلصم تامر ید هراطظن شربو |
 ۰ ردشلزاب ه یدنفا

 هدقدلجا هزکد نون ههنقس ندالسرام هرزوا كلک هتداعسرد | رحم یدنفا بع

 ( تدوج خرا) 3 ( عات دلج ر



E 
  (۰ب۰

 و ۲۷

 نکاس اوه بوقح هنس هناسرت نولوطو بونود هلکعا روهظ هنتروف ولتدشرپ

 هرزوا كلکتداعسرد ارح هب یزنک ۱ كنس هعبنو یدنفا ربنم یسادختک هدقدلوا ,
 هلکمرب و رارق هتدوع رب هلعابنا رف جافرب یمودنک بوغارب هد هنیفس یرلن |

 یرقم كنااب تقو لواو یرهش اسونو تکرح ندنولوط هدنروم زور دنح
 یرلهدلب اس ولو هشروفو ندواو ات ودواو هوطنامو زیونح و یسهدلب ان واسنالوا

 هود ندننافاضم یلایا هنسوب هدرطف دبع كرهک ندنجا ناتسناورخ هلش رط
 هلش رط هنردا كر 3 ندنلایا هنس وب 17 هنن ید ندارواو لصاو هنس هعاف

 یودرا یدمش )هلک زب ۰ ردشلوا لخاد هتداعسرد ینوک یجن زکس كنەحلا یذ
 ِ . هنناکرحو لاوحا كنواه

 * نویاه یودرا ملقو 2

 ی را هعلق یلوکنو قحسور نب زاپ نک ولهیسور هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب
 ددهت نواه یودرا نالوا نیشناتشم هدینمش هلبا البتسا ینسهبصق هول ناشقو
 هدلاح ییدلوا شفلهدز هداعلا قوف ید یسودنک هدر هب راعوب هد هسا شملنا

 ولتسلک هن وب ناتسهل یئان ندشامو تدور نالوا امور هدنس هرا هللا ول هسارف

 3 دال یک لوا هدنسلا هوط هلتهح ینیداوا روح کما قوس رکسع

 هعالب وط را یطعخ هنوط كر ا 9 هغ ول ندنح هم هر دنلوب

 . یدشلوا روح

 هناما یصالختسا كغحس ور یک کی دلک هن رادص ماقم هسا اشا دحا زال دیدج ردص
 نالوا راع یودرا ینوک هنج ییا كنهرخ الا یداج هلکمشود
 ۳ و رب نیس قر هلوا راکسی الا باحصتسا نه رکنع فئاوط
 ۱۳م یو ق ناو سهام اس یو یا
 ۳ ار نوا نالوا قوس هو را دمع لاوحا نیم یمادرف
 ی اس دیس ور 7 ندک دسا ینح هخرح تعاس ش ترد لباقتلا یدل هللا

 رک اسع هلکمما نصحت بورک هنحا تاماکحتسا یراقدلوا شعای هدنجراخ قحسور
 . یرلک ههاکودرا بوت ود ید هبمالسا

 هسرزوا نمشد هللا هعومت ته نوکه بنش یحنج وا نوا كنهرخ الایداج هدمب
 ردف تعاس یلاو یایا ترویج هدنف رط 7 تك شات ال یر ەل وا تک رح

 رادقمر و یسهب ع هناخسج ددع چ وا هلبا بوطرب ند ولهسور یدلدبا هب راح هنادع

 یدادتما ك رح طقف یدنلوا فالتا یرلرف یلخ هلا یرالارنجر و یدنلا ربسا

 ( ترارحو )



 هلتهج ون یدلسک یتقاطو تا ید تفرط کیا هلدسح یدادتشا كناوه تر و |
 . یدلکح هنر اهاکودرا نيف رط "

 تکرح ورايا هللا نوباه یودرا مرکا رادرس هرکص ندنحارتسا نوک چاقرب

 هناد سم هر جواو یدللا ههرصاح تح رادام اراد یسهصق قحسور كردا

 . یدنلوا ش ورو

 هلیا رارعا رکسع رادقمر هفرطورب ندنسهق وشراق كنهنوط :ولهبسور هداتناوب

 تمواقم هو اه یودرا تیاهن هدهسا یدلیا دز تبار هد وق یهدقحسور

 ینحس ور یینهحگ للاص EG نوا كنه رخ الا یداحو یدالکا ینکج همه ا

 یو لتناد هو وا شس همالا گرا او رهو
 هنداعسرد یرتا ترسم رخ ییدنللوا صالختساو رخست هلهحوو كغحسور

 ۰ یدلدا كلنش هلبتخادنا راب وط هدقدلوا لصاو

 رادرس رادناود نالک هللا همسر تاضورعم اقاعتمو طوق هرانات نالکه لبا هدژموب و
 رر هنسحتمدخ رفن ییاو كنلح الطم وللوق یدب و كروک شوطنوق هیعرک |

 | طوق هیاس یلعا رب هنیراتات صیخلت و كناج میس رد, وللوق رشاو طوق هیاس یعا

 ۰ یدلروسب ناسحا كناج میسر وللوق یدب هلا
 ستسا شن زوتوا هاب رله مع هناخبجو بوط نالا ندولهسور الا هجورپ هدعب

 شوط وقرر هسرلاغا نوردنا رفن کیا نالوا رومام هنلاصبا هلکعا دورو هتداعسرد

 هنیراراکتمهدخ رهن کیاو كناج میس ررب یلزدااپ نوتلاو وللوق رشب هلبا كروک رومس
 ۰ یدلر و كناح مس درب وللوف رحوا هللا طوق هیاس یلعا رر

 ىلعو مانالا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ماقلا ىلع لدم ا
 ماركلا هاحاو داحالا هلا

 * تادهاعمو تاررح روص نالل وا هوالعو لذ هعسات رلح ٭
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 ٭ نالب ردن وک هیاشاب یضاق ندنفرط اشا ینطصم رادملع ٭

 * یلروص یاس بوتکم *

 یرلترضح مشادنرق ولتدوم واتم یکم ولتداعس

 هداتس رف هدنضرعم دهگآ ی رلن ورد صالخاو كريت یمهناصلاخ مودق هتداعسرد

 یسانازمو موهفمو لوصو نبح دسر یرابرشم تار رحت نالبروس ارساو

 نال واعقاو هندوم و ییانشآ مسر ٌةمزال یافا بولوا لومشم هلا یروصولخ عالطا



 هنس تنطلس یالکو كرم رابدنقا نانل و تفالخ ت ع یازفا روز یماق كن هءلعتلود ۱

 طونمهنسداحا و تما لوصح تن هماعتل ود ناکرا هلا یرلهح و و راظن نسح هد رلقح ۱

 ا كل ود یرل: مضح ناخ ییطصم ناطاس قلاس راکدت وادخ نکا یهاط ی دل وا |

 ك رع ر هلسسح كعارفس و شاح و یاداخ یوطاناو یلدا وو تویملس یفداصو |

۱ 

| 

۱ 

 هدنرابرشم قح قرهلوا نمهناصااخ مولعم اعاس یرلبروتسد تربغو یراکتیه |

 تطاس یاقدصا هلدسح قلوا ترابع ندنضرغ تقادصو تمدخ هتلودو ند جا |

 سگ ۲۷۹ قس

 ۱ e راو و ها رد ا تط وظحع نالوا ل اصاح ندب را روتسد تاعر

 ردشل وا لوس یاح هداهل تولوا لصاو جد ی رلهش رسم هر ده هوب رب نالب روس

 تامدخ بولوا )دما یاررو راکتحو قداص کن هملعتل ود یر EE نانح

Eناک هروهظ ردف هب یدمش و تفادص و یس یرافدروس ما ربا هدهبلس هی  

 مارو دوصقم یخد كلزکصاخ بولوا لصاح زمتمو صولخ هخص وصخ هناماغ

 ند قرەلوا دوج وکی هلا هلعتا ود ناراکتح وللنم یرلب رشم تاد اصوصخ و هنس

 توطس ید هدنتحاصم رفسو هد و و و دی دنس سا تمدحر هزقلودو

 نالوا زمتمعن یلو هکیدلاق ردمراکفا مدقا كعا راهطا یهبنس تنطلس یهاق

 یلاعت هللاداعم بولت ر اص همد TE SSO وداو ن دندف رطیه بوسشاپ هشلا یا

 راکدن وادخ هماع ءاس ردناءیعغتسم یل دراو هنس هح رد قوا لحہضم ید ن دهعقد و

 زکصاخ بولوا یسدقاو یتمعت یلو نصەلج نمدنفا ناخ ملس ناطلس قا |

 یاقفو ندقلوا و كن هماعتل ود ند زمش دلوا یصاخ عارح ۲ ۳ نانحو

 ۱ هفاسم ردفو نوح سالحا ین هدننمض یشاساو نما كناساهجو ناهجو
 هدنمهناصلاخ هعاق نانلق یرل:داعس بوص لوس ص هخدقم قحا دش توا 2

 رعدنفا ناخدوخ ناطاس بودا قلعت ندزو هقش قح ءدارا هلهحو یی دنلف دیه

 راادروس سولج |
 وی ینو اه رهم و رھ ۱ اف تابع هرکصلخ یوناعا زهم هدهسعو رفاقت سا رد
 حا هاشدابر تلصخ كلم یک زعدنفا ن راخ دون ناطاس یراب تانح دا وف

 نجرااهلاءاشنآ رزکب هزعدنفا ناخ ماس ناطاس , ن یراوطاو قالخا یدلبا

 ردلومام مدقا ندهبهلا فاطلا یسعا تحار و شیاسآ سک كلاع هدننوبامه ماس

 ۱ هقفتمرععل ود راسو هس ا رف وهمس ور هلتهج زع ره و تشح و E لهایروپکت

 ۱ ندنه دلوا شلک للخو نهو هنساسا كهملعتلود و EYES هسزوک یهملعتل ود

 | كتهماعتل ود قرهلوا داحا دوح وب هننش تطاس یاقدصا و هلعتل ود ناکرا هاب

 ۱ هلکلرب لکوک كنهاج هل اءاشناو ندهمزال قفل وا تم هنلاصحتسا كه دست باسا

 ( و رز



< ۲۷۷ gee 

  ۲وا نوط اا وک نمشد هرکصادکدرو یماطت اا تو
 هدنتمدخ كتلودو ند نیغلوا ندداوم نالوا ممصم زمن نع هن واه رفس ك زكصلخ

 زدزع ولطم صخا یراق رشت ید كنسرابروتسد بانج نوجا یدو هدکلرپ

 ندننارضح ماظع یارزو ناراکشح بوشوا سقم هراس" ی نا داهس تاک هک وش

 رکسع امدقمو ردراکردو لاکر زی ورد لم هنري رشم فرط ءان هنراقدلوا

 یمظنت و ر رح 2 هدهسا شمامهللوا قفوم ه هناعتاود هاو د ردق يه هدنسهدام

 مولعم هد ضدنع وع وم یرابروتسد تماقتساو یعاسم نالکهروهط هدنص وصخ

 دوجوم رکسع هدیزک ردق كس چوا ید هدنرلپروتسد هاد اذهعم ردراکشاو

 ماظن وغل هدا س رود یربغ ندنغدلوا یروص ولخ عومسم هدرامدقم ین دل وا

 هدیلاوب وا هن یسیک | هدهسیا راشلوا قرفتم تارفت نالوا رب رحت هلتهج

 هنر رحتمدا كسجاقرب ندنراذلوا قلعتم هنسرایریشم بانج یخدكرلنا ندن راقح هلوا
 رب رج امارس هسا رولوا نکم رادقع نیغلوا راکرد تصخر هنیراتداعس فرط

 كنهقاس تاماظن و رد رات ةدهع لوح یرلتمه هرشکت یبرایربشم راد هاهج ولواو
 هسال وا تشآ هند رب رحم هلهج و یی دل وا مدقم هد صا لوا هدهسلا یونم ید یسهداعا

 هنسرایروتسد ةرتاد هدلاح ییدمش ءان هنفحهبلوا یلاخ ندلاقو لیق نوکت سانلاناب

 مزال كران و و ردندلاح یاضتقا قغلوا ر رحتو بتر هلسهمیاش و مان یتارف یکش

 تله هس رلت داعس بانح توللوا اطعاو ه رادا ند ربم تاح یراتاسعل و هف ولع نالک |

 تنا تامدخ و تارهشو تص س تس راتدامس داخ لایا ل

 لىم هک وصخ ی زکصلخ یردآ وا راک همش یراتح و یع اسمنال واراکر دهد هنس

 یماظن و شراس .| داعا كنهلعتل ود در ید زم دام بولوا شٌاروصهزکصولخ و

 داحتالا هل ااقدصاو ناراکت والثم یرلپ روتسد .بانج اد وصقموب ندنخ دل وایسهضق

 ماهم یاضتقم هدقدلروسب یرلتداعس مولعم تیفک هلغلوا ترابع ندنضرغ یمارجا
 ندندوجوم یرلیروتسد راد هرزوا زعراعشاو رب رحت یاضتقاو رکھو ف امت

 یباندنارفن نالوا قلعتم هنس رای رشم بانج هدنلاوخ وا همان یکه قرهلوا هقشب

 OS e EE كع یراق ا
 ر رج تدوم هماف هدنقابنسبا یال رو تراشاو ر رغ کو

 نالوا هدا و لوصولایدل یلاعت هللاءاشنا ردشمناف یرلریصع داعسیدان هداتسرفو

 بوص صوصخح یرلهدن ا نوحما مهفت ید اهافش یزعادافاو ایاهو

 هدقدلروس یرابرشم مولعم ندنرب ر كنا زعادافا هفاک هلکلردنوک هنس راتداعس

 ۱۳۳۳ هنس هرخ الایداح ۲۷ یف امام یرلمرومن ته هتک ررح ررح هحورب

 تست

۰ 

0 

۰ 

۰ 

4 ۰ 



۱ 

۱ 

2 ۲۷۸ < 

(۱) 
 + قاشا دنس تروص #

 اندسیع مالسلاو ةالصلاو قافتاو دحاو قاس ىلع اوماقلاحرب مالسالادبا ىذلاهللدج |
 قافولا هاسسق اودهنحا یذلا ها او هلا لعو قاقشلا و قافلا هتمانع عفر یدلا دم

 ةلعتل ود نالوا یتمعنیلو كنهلج هکردلوا باصن نمایم باتک رب رحت بس ( دعباما )
 اذه انمو ىلا ندنروهط یادتسا ادخ ترضح نوعا تولوا هد تطاس هبنامع

 تساسه عفرو قافاو داجا تک وشو ناشو تلاغو حوتف یتیدلوا رهظم

 خرچ شدرک یاضتقا وربندندمرب نکیا تراشادی ةتسراو یفیدلوا لصاح هلبا قاقشو
 یراد ادناخ كلام هرشط و هد لود یالکوو ناشار ماظن ءا زحا هزاربش هلنادرک

 تّطلس هلبس هس الام قلوا نایات ینالاح قاقشو تا یاب ردات باسا هدننانم |

 ادک و یاب تلاحو و لتخ یذوفن "احراخ و الخادو لدس هتتشت تروص یتوق كنهبنس
 هتفر هلغلوا للخو نهو ثروم هههدجا یاضم تام او ین هنقح ینداو یلعاو

 هلی رقت همولعم ماضف نالوا عقاو قح ریغب و یت دلوا جتنم ی ههب رو ەر

 ۱۳۱۱۲۰ راد ا ارعا ییدراو هس هنر یلوا نرد تطاس ساسا

 تربع لحا ندنالماعم قلاوس هرز وا فحشا لبلح صا ( راه الا یوااب او رتعاف )

 هلن دم هفاقتا كتنشن وب هابس هب رخ تب اعلا هللا هک ءاحاو هماقایلودو ند ماظا ماعدو

 تردقم لد هراهطاو لاهحتسا ی اسا یسەلماک توق كەللع 5 هلهح ول واو

 هلر ناعذاو كرد مهلج ینغیدلوا بحاوو محتم هتفادص تمذو تناد ءدهع كمما

 فراصهتل ود وند یابحا هلفامتا و داحاو دوحوکب لج قرهنل وادقع هددعتم سلاح |
ORL 

 ینسهنسح طباوضو هرک اذم یکم ءرتاس داومو هیناذ توقلاکا بولوادوهحم و عسو
 طا و هدنس ی آ هجو رب ید طارش قاقنا وشا یتیم هزمکیدتا هراشتسا دنم هزارش

 ۱ ۰ ردزشعا قسوتو
 یرلترضح نمدنفا زمتمعنیلو ماع تمعن یلو ولتاهم ولتک وش لوا طرش

 دشت هل رک و هن رل هناکولم SE تاذ كرك هل را وا تدم دا تلود هراد بطق |

 تساحور دادماو دانتسا هتناسحاو فا كسلاعلابر تربضح هن رل هنس تطاس نام ۱

۱ 
۱ 
۱ 

 ارزو كرك تاقوالا نم اتو و تولوا نماضو دهعام ص هلح الس و هر یهانتلاسر نانح

 ًانلعوا رسالعف و ال و ندن راف رط رافاح وا جا 2 كو ناتادناخ 8 لاحرو املعاو |

 تراسح ققحتلادم هسردنا روهظ تک ر حو روطاضرو ما فالخو تناها هنوکرب |

 نودا تربغو مادقا قافتالاب سهام "احراخ و "اللخ ادهنسمنبق تربعو بیدات تنهدبا
 وب و . هللوا مان دج اكو دیا ید كیا هسردنا روهط هحاسم هد هداموب

 ( راد )



- ۲۷۹ Fr 

 رس اقوال او د کا الج رر ناتو و
 بامتکوش لصاماو لوا رح ندنف رط نمهلج هنسلوا لخاد و تلا تیاعر هداحا
 كس رلهیلع اواو هبنس تنطاس توقو كلم رکو هن ران واه تاذ رک ك نمدنقا

 امومع نهج اندی و الام هنسهاقو ندتناهاو داسفو هنس هظفاحم كنب رلهیاع یضام و
 دالوا هقدلوا هدنابحو زعراتاذ هغ دلوا هدنابح رم راودنک بودا لفکتو دهعت

 راکرد یهاشداب ترضح هجوت نسح هدنقح هله هلهجو و و هلوا نماض زع رانادناخ و

 . هنلق تقابل یاراپ فرص ماودلالع هیراکتمدخ و یراذک ر 1 مزاول یاضا هلغلوا

 تاذ كمل یدازت ك هو توقو یساش كنهماع تلود ینا ط رد

 هرزوا يیدلر و رارق هر ؟ اذلاب هدنس ولم ءان هغی دلوا اقا هام هزم رلنادناخ و

 كتارف و رکاسع نانلوا ستر یربرح ندهمناقاخ كلام نوجا تنطلس توق دات
 اکو ن رک یاهاوا یرکمع تلود تن وب مشق ا

 عوم اح راخ و ًالخاد هنبراهطبارو ماظن بودیا مادقاو یعس عج هنساق ماودلایلعو

 تلودوند ماوق ینسهدام یبترت رکسع وبشاو « راها ماندج نادناخ و همدخ وناکرا
 دوخاب ژدنارسخ و با نامز بالقنا ینم هنخیدلوا شلو رارق هل ارا قافتا نوا

 رقا-واوردبازب ۱ هاب ادسح و داف بابا ت روند ردا
 ۱ خسف و حسی بولوا یحاوعد ماودلایع صلح هسرونل وا تلاع و ضارتعا ندنف رط

 هنعفرو عفدو ب قافتالا ىلع بولس ناخ یندیا هفش حتف لکد تراسج هنرغت و

 ندف رط هنه كنهلع تلودو هما تفلاحم ا هدنابوب و هللا تربعو مادقا نمل

 ف رصهناکنت و عفدو ته نع تع رس هنسهلباقم اموع ەد روه تب ناو 0

 . هیلواعقاو تک رح یراغم هدنقو رب كلوصاو هلغلوا ندماظن ساسا كما تردقم

 قافتالایع هدو بولوایلاما مدقا نم هل تنطاس رفو ماوق ثلا طرش

 وللثم زعادقا هرکسع رثکت نوجا توف دارت بم هزمغیدلوا دهعتم ا ترغ
 ندن رام بولوادهمتمهنسهظفاحم كن هلع تلودتادراو ك رکو كنملسم لالاتس رک

 دافنا كنيهاشداب ماکحا ساواو هنس هاقو ندناراسخو فاتو هنس هداتو لیصحم

 لفکتمو دهعتم نمهلج هنیدات قافالاب هسردبا تعاطا مدعو تفلاخم مکی هو هنسارجاو
 . هللوا تاعر اعاد هلوصا و هلغل وا

 یو صا هفاک ینوناقو ماظن لوصا ورب دهوا كنهىاعتلود عبار ط رش

 كما رودص ندهقلطم تلاکو ماقم هالکوو ناکرا هله لخادو جراخ یهاشداب

 یدصت هروما ج راخ ندنسهفطو بولس ی نت ره نیزادم هلغلوا یلروص

 ۱ اضح یو سما لواو هلبا رودص ندامظع ترادص ماقم یهنو صا ٌهفاکو هبملا



 لکو لوا ٍِ راب دل وس اکب یعنسمو هل وا ط رش زمملا مادقا عم قاه الاب تولوا ۱

 هنعنم جد كا 4سرا ردا تساسه هلا تای رتقم و سع هک ر ندر رد ایل وس قاطم ۱

 ا و ندهلعتلود كنهوج و یرانادناخ كلام كرك وللثم زمغ دلوا دهعتمو لفك

 دوخاب ندهلعللود فرط هک دعا ناس و , داحا طرش فالج كو |

 ا رک هعوفو ا ءوسو تاهاو ضرعت ندنرار ر و ارزو هدرا درم طا

 قاهالا هعفدو بدات كنالوا رساحتم قرهلوا یحاوعد نمهلح تویماسد نشو

 یا كنرلنادناخ تافولادع و هتیراودنک نکيا هدناح یرلودنک و هنلوا مادقا

 هدن رله رادا رز ید را ادناخ لوا هاب رلوا دهعتم و نما نم الکو هلح هنسهظفاحم |

 ندرلد ادناخ هه وح و و ناسا هل وقم وا رهلوا ن اڪ Ral ۵ رلناسعا نالوا ۱

 فالح 5 بوج ا دصق ء وس NT لا ۳ هو دوخاب ا یس ر

۱ 

 ندهقلطم تلاکو ماقم قیقحتلادع هس دا رول وا هاظ یتانح و هحنح هن وکر اضر و دهعآ

 هوحو هاح و هنل وا مادقا قافلا هنلکنتو عفد كن ال وا قاقش ثان a ا زملوا

 قاطن دش هقاقش و لالتخا عفد قاه الا اع را دو كلام ناعاو را:ادناخو ۱

B=گر ۲۸۰  

 | جراخ ندنروما مک یهو هيما تراسج هند هنفالخ هاغلوا یهاشداب یهنو ما

 نهج ها ردا یدصا هنش رومام ك رخ هدایز ندتحلاصم نالوا یرومامو

 هاخادم هلهج و وش تاذ نالف نکا یرومام كنالف تحاصم نالف بولوا یحاوعد

 روماره هلسعفر مومعلایع كتاضرعتو هتسقلوا عفر ندتبرومام لوا ويد شا
 ا هدزوا یان رادص یأرو ما قرەنلوا ناذیتساو ضرع ههقلطم تلاکو ماقم

 | نوناق فالخ یخد ندامظعترادص ماقم هقسش ندندهعت لمهلح هفغلوا تکر ح

 | ۵ هبلعتلود قلعتم ه.هملخاد روما كرک و ههرشط كلرک و اشتراو باکترا دهعت لخو

 | یحاوعد نمهلج هسیا رونلوا رادتا ههراکم هنوک راس قحهلوا رضم الجا و الحاع

 . هنلوا تاعا اعاد ید هران وب نغم وا دهمت هلح هنسهظفاحم و

 سهلح هنسهظفاحم كلود ماظا و كتنطاس توقو كن واه تاذ سماخ طرش

 تانما لیصحو مظعا سس یتنما ندر رب كتل ود ناکراو لاحر نالوا هداخاد

 یودا فقوتم هناضو تلافک هسرلرر هلقافاو داحتا كنهاج یخد نانمطاو

 | الکو كرکو نابعاو نادناخ كرك نالوا لخاد هقافتا درناد هلغلوا مهبم ربغ سما

 ۳۱ کاوش هلوا نماضو لفك هتنادناخو هتناذ كن لر لاحرو

 سک یهو هم هل | تاخآ یرخآ هر بودا مادقا نادناخ لوا هنعف رو عقد نادنشسالاب

 مک رم تونا یدصت و ضرعت هلع شراقر جراخ نددودح لح لوح ا

 هنتمو راهلنا عنم بولوا یحاوعد" هلح كرهبملسد نشو قازوا هسا ردا زواحم

 ) لا "
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 تفلاح هنسارحا BT تحل رش و را یدو هیارقف م 0 را

 رلنابعاو رلنادناخ هلو هللوا یعس داحتالاب ی دات ید ا هسا نایت

 ید هتنطلس ةمدخ و لاحرو املعو الکو ولم ینیدنلوا لفکت اه ووا هدنقح

 هعوقو دصق ءوسو تناها هنوکرب ندفرطر هللا داسفاو كم رج تاقوالانم

 ردك 4 هم اسف هكدا نعت N هدن دنع هله یسهحنج بج وم ۳ هی

 هلن رال وا دهعتم و نمک راه نانادناخ هله هنرانادناخ و n هنسمام وا

 هساردآ روهط یس اج كر ه رشلابسح AF هل وا ت ؟ رح هنفالخ هدتفورب

 هلو تیا یو هک ندا زا ماقم 0 هدندنع هل هحنح لوا

 تادا .داشفو هتف هوک رب ندهواسو ندرلفاح وا هدهاتسا . سدابم طرش

 كرالوا رساحتم بودنا تاتش هدورو ههناتسا رانادناخ هلح ناذنتساالب هسا رولوا

 یسهعلق زاغو نالوا هنتف ثعاب هعفدوب هسیا فنص رک | هنسلر دلاق كغاحوا لواو

 قفلوا عفر یرابماساو كاریدو لکتتو رهق یرلودنک وللتم ی دار دلاق كننا

 قمللق مادعا ققحتلاب نوسلوا هسا رولوا ندهقط هنه هسا ندصاخشاو

 هسا كيهاتنبا بتواوا یساج و دهم کلاغ هوحوو نادباخ هل +

 هسا ردا فقوت هناا هلوقت هوق هطاروب هلغلوا لضک هتناتسا لاصحتساو

NSهناوا تربغو مادقا ماودلا یلعو قافلا  . 

 هوحوو نانادناخ [رظن هنتفیدلوا ساسا یتاصوتباح كن ااعرو ارقف عباس طرش

 هدن عا ینلاکت كنااعرو ارقفو هنشی اسا كرلاضق نالوا هدنراهرادا ریز ندنف

 فلاکت ویدعت و لاظم عفر ناغل وا ندهمزال قفلوا تقد هنصوصخ تاعر هلادتعا دح

 كنا هسا رولیرب و رارق هلهج ون هرک اذلاب هدنران یران ادناخ كلاع و الکو هنصوصخ

 نادناخ یهو هنلوا انتعا هنساکهعوقو یدعت و ړط قرلوا راغمو هسرارقتساو ماود

 | ندا یدعت و طظ |رغتعلرش راغمو اضرو ا فالخ هلرب تراظن هنلاح كل رکیدکی

 | وشاو هللوا مادقا هنعنم قاقتالا بولا راخا «هبلعتلود ضرغلا نع الاس هسیا رولوا

 هلاب مسق هرز وا قمافلوا تک رح هنفالخ بول ریو رارق هرک اذلاب هب هعس طارش

 . یدنلوا قیقتو بتک ربتعم دنس وشا قس اوملل اظفح هلغل وا عقاو لوسرلاب دهعو

 طساوا ف ررح ( ماع جیحس هللانا هن ولد ن.دلایلع هما اع اف هعمسام دعب هلدب نق)

 فلاو ننامو نرشعو ثل هنسل مضعلا ناعش

 * لید #

 ۱ صا یتانحاو دات كهاعتل ودو ند طا ارش ینا دلوا یواح كربتعم دنس وشا
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 نامز لا ارا بج او یسمطوط لمعلا روتسد ماودلا لع بولوا سناسآ ههآ
 هلو ندن و ییاوتف دنسمو ترادص ماقم نوا قمال وا نکم یرست هللا تاوذو
 مخ یدنس و هدنرلدوعق هن رلدنسمو بصن یادتا ید تاوذ كج هدا ف رشت

 هلسرقت هلغشم هدلدبت نیحو رل هيلا مادقا هنسارجا فرح فرح بودا اضماو
 تخیشم كرك و هقلطم تلاکو كرك نوجما كمامما بسك رخات یسهدام دنس مخ وبشا

 یدنس لصا رانانلوب نواه ناو د ؛یجکلکب بقعرد یک ییدتبا لدبت هیمالسا
 ات تلاکو لر راس اهرللوا تقولا سرو ادختك بولا نیملق
 ناوبد ید ماظنوب هرزوا كمردتبا اضماو مخ هناوذ ندیا دوعق هنیدناسم هیمالسا
 یراتروص هراندیا اضتقا كدنس وشاو هل توط لمعلا روتسد هللا دق هنملقنو اه

 اد را ظوفحم هدرادج ات یلاع دزن روصو ینم هلکج هلرو

 . مالسلاو هلوا لماش یر هبنس تراظن دل نمدنفا ت اک و ش تاذلاب هنسارجا

 هب وحمام ءا رجاب دهعتلا
 ص ار هللا دع دسلا

 اب رد نادوهف

 هب وام ءا رحاب دهعتلا

 هللاددعدسلاهدازیرد

 فارشالا ىلع بقللا

 هق در رح 9 دهعتلا

 یضافلا ماط دم

 ةسلعلا ةفالما رادب

 دسلا نيدهعتملانم ناو

 جهل نما دمع

 یرتف دلا

 دیسلا نیدهعتلانم ناو

 هب رح روما رظا ىلع

 ناج ندهعتلانم اناو
 ناعلس هداز

 هب وام ءارجاب دهعتملا

 دحا هداز اص چ

 امهنع ییع دعسا

 دخهقررح اع دهعتلا

 ات یخضاقلاش ورد

 لبا مور
 هف ررح اع دهعتلا

alلم اک دما  

 ری یضاشلا

 یلوطانا

 ندهعتملا نم انا و

 نایرحبکب یاغاینطصم
E 

 ندهعتملا نم انا و

 دمش ر ییطصم

 اهاسباکریادخیتک

 نیدعهعتلا نم ااو ۱

 دم لوا ٌهحم انزور
 ناما

 ىفطصم هفاع دهعتلا
 مظعاردص

 هب وام دهعتملا

 لاو نجرلا دبع
 لوطان

 هف ررح اع دهعتلا

 نیمادخهدا زاشانیما

 ترادصهبئر فرشتلا

 لیا مور
 نیدیهعتلا نم اا و

 یادختک قیفر ینطصم
 یلاع ردص

 ندهعتملا نم ااو

 بلاغ دعس دم دلا

 کا سر
 ندیعتلا نم انا و

 ناوبد ناشواح رس

 دم ديس نویاه

 نسخ

 (لامر
 و
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 ندهعتملانم اناو جالا نب دهعتملا نم ااو دحا ندهعتملانم اناو

 یزوربس لعالم هداز نامع هر رمع لوا هساح هاب

 ندنهشا نم انآاو .  نیدنهشا نم ناو . . ءیدمآ ندهشلنم ناو

 هاکرد نایهاس یاغا ناوید ؛یکلکب نیس نوا ناو
 د یلاع فورطا مار نواه تر

 تنعدم

NS 

 ینطصم نمرچ

(۳) 

 یر رق تماشا رادملع 3

 تمادام ن رابرایرهش تافصلا کلم تاذ نالواتلود ماق هام نظفاطاربخ ترضح

 ۱ 74 راهباه اشداب لالحاو رفو نوصم نده ونعم و هب روص ضراوع هفاک مایالا و یلامللا

 تظوظح یراکفا مدقا كراغصو راک ةفاک هذه ةلاحلا نما هلسا نوزفا اموف اموب

 یراءعادیدفا مالسالا خش ولتحامس هعفدو یشانندقل وایرلهناکولم تامدلاعم تاذ

 فرط نمضتم ین راهناقداص ٌهعلاطم ودنک و نام ین راهدافا كناملع ناهاوخبخ

 روفومنمام روصح صو رعم ءا هنس رلکدردن وک هرک دن هعطق "۷ صوصخ هی رک اج ۱
 ك.

 . رولیروس یرلهناهاش لومشفافد لعطاع تشک هعلاطملایدل هلغمنلق یرایرادناهج |

 برطضم هدابوب نمهلج ندنشیدلوا هدکلدشیا هرضم لاوقا نوک انوک یلاعت هل ع ۱

 راکدن وادخ هلح زا روسمهلل وا تراسحه ااو ضرع نوجا قمالوا كلبدا ی بولوا

 هدراهحبک ندنغیدلوا وف راغص هدنف رط رب كيهرباد یرافدل وا كن رات رضح قلاس

 کی دلاق شما راردا راذکو تشک هدنوباه مرح لخاد بوقبج هایرلهدلاو الیدمت |
 یصوصح تاقلعتم ج ردنم ابر كن رابعاد یدنفا مالسالا خش .هبلا رام ۱

 : هکهل وش بولوا راد هنن راترضح ناشلاةبلع ناطاس امسا واتمصع ولتلود یخد

 یسودنک كرك ندنراقدلوا هننعمو طوب ی بلاک ههلا راشم قباس راکدنوادخ |

 ذاختا یکفرط ًاضعب نوجا شیدخت یماوع ناهذاو عماسم یناقلعتمو فارطا رکو
 هالاسرا رلربخ كرد زکجهرب دنا سولج یافطصم ناطلس ا قر داخ یيدتا
 نکیا رع ندنفرط طالب هبحوق البدم هک بولوا ىلاخ ندهراکم یاقلا

 ردقنیه ردنایب یغتسم یکیدلیا تب هقبقد نوا شب بورغاچ ینسیجابروچ قالوق
 یهجیتن رب قجهلیقروق هلب راناکولم ٌةيسدق ممه هدنرلهناهاش ٌهیاس رلهسکا داسف مخت
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 راک كنداوخو فیجارا ید هسا ضهلوا بجوم ینهذ ةشدخ بویمریو

 همزال تاسدانو تسایس رسکسک | نوجما فیجارا عطق ندب رک اچ فرطو یداب
 هلیساقلا هیکلهم كنالد هداسغاطرب ینیجارا رشن كروب ندنفیدلوا هدقفل وا ارجا

 ین راک رح و كناهلا راشم ناطاس لصاا . ردد یتحهلوا یدوم هنر دکن

 ا کءدنن فرط هلتارک یراغاد هللاراشم ی رالاح كنشادنرقو كنسەدلاوو
 كناهلاراشم ناطلس راشمردن وک ندنرلتربغ لاک یخ دیه رک ذتوشاهعفدو بويل وس

 ۳ راد ندمتادع ل نوک نفت یالراذکو تشک لاع ناش رباتنمو یتفک
 هح رصتهنوکود ندنکیدعا روهظ ید رم ید هسا شفلوا هدافا هسرللوق یساغا

 هن ومر ماع قح ترضح كن راترضح قاس راکدنوادخ و یدنلوا تراسح

 ۳۳۳ هرات هلا لسادوضقم:توبط هنلاخ و رطاح كنهتسک كلک اطخ
 ردشنماكلاع هاصفد الک كنه مضملاوقا ندا نارودو یتط وظحهاهوح و كنمدنقا

 حفصو وفع نیرق نماهنا هنبداین وشا نانلوا تأرج ندزعارطضا لاک هجریدقتوب
 طوضم هاغلاهباغ كنم كن رات رضح قیاس راکدنوادخ بوليرو یرلهناه اشلبح

 دعا امف ید كنتاقلعت راسواهلاراشم ناطاسو یلاخدا ههطار تحت هرزوا قلوا

 هنصوصخ یعارفا ههتسح ٌهطلاض هلهج و یرلکحهسهدا تأرح هالاح وللتموا

 تحص و فطاو نام رفوصا هدیابلواهسیا رول يرو یرلهناکولم هی دارا هاهجون
 ۰ ردکتیراترضح مهاشداب مدنفاتمعن یلو ولتردق ولتباهم ولتمارک ولتکوش ناسحاو

(( 
 * یلاهجو رتفد كنلاوش یسهنس جوا یرک #

 هبیدنفا مهاربا جهبساح شاب اقا یقایاسشواچ ینوک یجنزکس كلاوش
 اوس هب یدنفا فراع د دس ندنسافاخ ین a ی ۳۹ ال و

 یدنفا م رکلادع لوا هتساح انس فلام قش هیدنا ینوع دم یتارادرتفد

 دمشروخ یسح هللاقم یراوس اقاس تالح هبساح شاب هیدنفا دم یداماد

 ولدازاو لومناتسا هب یدنفا اص باکر باتکلاسیر اقناس ینراظن نا وط هب یدنفا
 اشا یاما خیطم هب یدنفا نسح یسهاش واح نواه باکر ی راظن یرلههاحش ورا

 ۱ كملنا طض ندلاوش هب اغا نسح یلکننالس ندن راشاب ج وف یلاع هاک رد یبما هناسرپ

 ۱ ییوطانا هب یدنقا دحادع یسح هل اقم یراوس اھ اس یاتک یرحیک و هرزوا

 | تبا ماس یتاتک فرصم هیدنفا تباث نامعن قباس لوا ٌةبساحم یلیجهساحم
 یلبجهعطاقمماهسا ه یدنفاناعنک فرصتمهنتلاکو اساس یلح هان اتم یراوس هب یدنقا

 ۱ یسج هساح یلوطانا اقاس یتاتک هاس هب یدنفا قداص دم یرظان هنا و ط اقاس
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eکا هب یدن ةا  LLهلام  Eهب یدنفا كب صاع یدج ه  

 | ااس یکلیج هر ک ذت هلام هبیدنفا عف ادعا فرصتم هنتلاکو اقاس ىا

 رداقلادبع یفرصتم ااس یتاتک یجاومرانویلاق هبیدنفا تاشن دمع یناک كبادختک

 یتاکك. دو الالیسحهعطاقم نام رح اهاس فالج هحمان زور كح وک هب یدنفا

 یکلیجهساح فاقوا كچ وکه بیدنفا فی رش هاربا یکایج هلباقم هدایب «یدنفا ىلع |
 رایج هب رع اقتاس یلیج هعطاقم نام رح هنیدنفا دوم یرادهنب رخ اشاب فسو اقاس

 هب یدنفا ینطصم طفاح یاتک رابجهبج هب یدنفا ییطصم دیس ف رصتم هنتلاکو یناتک

 یجاح یدح هعطاقم سوقسا هب یدنفا بام ر طفاح یانک احد ی هرب

 ىلع یراد هسک یملق كلکب یاتک نیم نا ولع هیدنفا قداص هداز اغا نسح

 ا هبیدنفا تمعن ندناتک ا ود یاتک راسب ناشولع « یدنفا مراص

 هب یدنفاقداص یسج هلباقم هداس اقاس ینراظن ی رس یدنفا متسر ا راس

 | هب یدنفا جت ندنسافلخ یدّما یسحهساح فاقوا افاس یلنج راد هعلق لوس 1

 یدما e طاقم راصاخ هبیدنفا طاص هداز هفیاخ یکلیج هر ك تل ۲

 كلج هعطا قم شاب هبیدنفا كب 8 فرصتم هنتلاکو هعلق كوس اهاس ندنسافاخ

 یابجهعطاقم لومناتسا هب یدنفا یهاطجاحا یلبج هعطاقم هنابلاس هب یدنفا دمحایهاس

 ه یدنفا ناسحا ربع کالج هعطاقم هسور هبیدنفا كب ىلع یدیشح اشا نسح

 ۱ لک ۵ ىدا فرش ندنسافلخ یوتکم یلحهعطاقم زوم عا عم هرن ولوا

 هب یدنفا كب فک اع یتاما نوردنا دغاک هب یدنفا ده هداز یلوع یلبح هعطاقم |

 هناسرت هب یدنفا دعس هداز یساناب اغو تلح رات هب یدنفا دم دس یتاما نورم دغاک

Eتونلوا هح وت هیدنا یناحر نما دم نالوا یس هاب هعلق كحوک یتلاکو  | 

 - یاداروم اا هدن راف اش نک 6 ر او

 یج وق هس ینللوققاشاب هباغا دجا یصواخ ندنرلیشاب یحوق ىلع هاکرد یغلاغا هاتس

 ندن رلولکرلکییاع هاکرد ینلاغا ن ناش ولع کی دم یدضح یلهدن راد ندرلیسشاب

 هباغا ناسح هداز یب یالا ینلاغا راس ناشولع هلاغا نامع قیاس ینما ان زاغوت

 ناروشحیلس ینالوقیفاشاب هنب زخ هیاقا ینطصم قم راپ ینآآ ندنسولفاحوا قایشاب حبوط
 ۰ یداروس اقا هدنسانم تاک تاوغا راسو اے و هدا

 3 ماظع یاررو تاهجو

 طاع و هرس .تلایا تولوا وا ید ارزو تاه و وو دم مو ۲

 رزو یلوطانا تاایا هاشاب ینطصم یلج قسا ردص یغوشاب لیعمسا هرو نم علق

 هاشاقح دخ ر رزو a 6 ۷ - یزاغوپ ی نامر ة تلایا هیاشاب نامع
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 ءاشا هقر هباشاپ ابض فس و مرکم ریزو قیسا ردص بلح هاشاپ سابع ریزو شعم

 هدح و شح هناشاب ناععدس هل راز و ءاها نوزب رط هیاشاب هللادىع هداز مضع هل رازو

 شاپ ابض فسوب قیسسا ردص یسلاو بلح اقاحل ا ههمرکم کم كاهرح خیشو

 لیعمسا یلغوا كناشاپ دم یلسالپ هلیسهتر یقلناریمریم لیدنتسوک ءاول هنیراترضح
 ندنارمربم بوکسا ءاو هباشاب ىلع یلصراق نالوا هدنس هظفاحم لیعمسا یرخ وا کب
 هماشاب نسح ش ورد ندنارمربم نالوا هدنسهظفاح ریال نمرج ءاول هباشاب كلام
 ندناربمرمم كلذك ومسر هاشاب ىلع یلشعم ندناربمربم یناظفاح یسهعاقو هیناخ

 ربزو بحاص راصح هرق هاشاب دجا یلداد ندناریمیم رهشنکسا هباشاپ یهاط
 جاحطا ربزو یطفاح لئاربا هلیقاسحما یعاحنس هب رصیق هرقنا ءا ول هباشاپ دم فب رش ۱

 ههاشاب اک یرادحلس اشاب دیشروخ ندناریمریم هدکم ههاشاب نجرلادع دیس
 هاطرش كشا طض هللا لسنم رهشقا هاشاب یطصم ینالس ندناریمریم یرهثکب

 هباشاب لاس دم نالوا یس هاب یکلاکب راکب ییا مور ندن اربمریم یطفاح یشاسبا

 ۱ ۶ ا لع ناش نداریم رم موروچ هاشاپ ىلع ندناریمریم یرهش رف
 كماظع یارزو راس بولب روس هبجوت هاشاب ندلالعدس هلیساشا یترازو
 . یدنلوا سالا راتعاخ هنیرلادختک وق هلا اما ناک اک یترازو

)0( 

 % رو همانهلابصم نانل وادمع هدنس ود کا هلا هلعتل ود *#

 ۱۳ ارد اتا را يانا كنهماتدهع ولشا ۰ هدام یر
 هبهکرابم هحاصم وشا ارسسا نالا ندنفرط بواق تاداعمو تنباس رانآ هدنب یلود

 ددرتالب هوا یخد هسیا رولوا لباق ردق هنوک زوتوا ندهمانحلص جرات "ةمرح ۱
 . هنل وا هلدام

 نکد هنرور نوک رب رووا ند را یساضما دنس وشا هدام ینکیا
 هدتقو یراقدنلوا طض هسا راو لح شفلوا طض ندقرط یلود هرتلکنا

 در هب هنلعتلود فرط هانادوحوم راسو تامهمو بوط و تابه یراقدشلو

 . هللوا ملست و

 شفلوافقوت ثنبراحت هرتلکنا هدنتموکطاراد كهبلعتلود هدام ینحوا
 . هوا ملستو دا اراد یرااشاو لاوما

 یدامح طساوا یسهنس یتلا ناسکس كس كنب ر خم رات هدام یجندرد

 ارخ وموللثم یدنس یتراحم زک د هرقو یطورش هماندهع نالوا دقعمهدنسهرخ الا

 ( هدنس زا
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 ۰ هلواربتعمو ىع قیاسلایفاک یک شمافلوا خسف تازابتما ضعب شفلوا طبر هدنس
 هنیرلاطعاو ذخاو نتافس مزاولو ایشاو لاوما كنس راحت هرتاکنا هدام جنشب

 ههاماعمو هتسهدعاسم كنهبلعتلود هدراصوصخ ردالیهست ی رلت راج صا راسو راد

 كحهدادش ودمآ هنکلام را هراحتلالح الهل و ندن و و هنس رد

 هاماعم و هلماک هدعاسم یخدكنتل ود هرتلکنا هدنقح یراقارس و هعس و یراح هملعتل ود

 ؛ هلوا راکرد یسهاتسود /

 ارخوم هدیلعتلود هرزوایساسا چوا هدزوب نالوا دق مسر هدام یجتتل |

 شلوب ماظن هاهخ ون یسهدام هبلخاد تراک اضوصخت و اف ا نا مظنت
 LY E ان وط لمعلا روتسد یلاعت هللا ءاشام ىلا یخد هل و ندنوب هسا

 . هلوا دهعتمو یار

 هراس للم یرابحلبا كنم رابانج یهاشداب هرتلکنا ولتمشح هدام ید

 باقمو رالوا بای رب العاک ندناراعاو تاضتا یرافداوا رهظم تحت رالا
 الماک ید یراحلبا هیلعتلود هنارابتعاو تافتلا عجار هنب رایحلما یتاود ه رتلکنا
 رالوی ۱

 نوجا ِِ و تور, یلاصم نوما تراک هنالود ۱ یدام رک
 كالا و هلوا رباح یصن راردنیهسش هدرالح ندا اضتقا هدنکلاهط رک او دات

 راردنهش هقطر گاه لو یر یراسولسن وق هرتاکنا مم هدهسو رگ

 . هللوا ۳ ید هدن رلقح

 یضتقم هرزوا تداع یراسواسنوقو یرابحلا هرتلکنا هدام ینزوقط

 هد رللحم یراقدنلوا ناست ی راتمدخ قحا بولس هدا مادختسا یراناحرت نالوا

 ته رش تار ندهنلنلود فرط لما شاه س تب

 هلغلوا ندداوم شلوب رارق هللا ارا قافلا مدقا ندنو یصوصخ قمافلوا اطعا

 ناکد هدرازابو وشراحو ندنرلهفاطفارصو فانصا هباعر هلوصاو ید نی زا دعب

 هصخشر چه ندراندا دب عضو هراشیا وللثموب راسو ندرالوا یحاص هاکتسد

 هدلم رب قرهلوا ندنسالعر هیاعتل ود كلذک هفلوا اطعا رود دم ف رش تارب

 . رلهنملبا داعقاو بصن یسولسن وق هرتلکنا

 هرتلکنا هصخشرب ندنسهعبتو راتو ندنسایاعر هملعتلود هدام یجنن وا

 . هبلر و یسهطروناسپ سولسنوقو حلا نذاالب و یسهّشاپ

 هنلخاد یرازاغوب هایسو دیفسررح ینع هبهینططسق جیلخ هدام یجرب نوا
 ین هدرضح تقو نیزادم هلبسح قلوا عونم لصالاق یدورو یمهنیفس كنج
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 ؟ندش دلواقحهلل وا تیاعر هب هباس تنطاس هع دق لوصاوشا نوسلوا هسارولوا لود

e a۰ هبا مازتلا یاعر هل وصا وب ید یلود  

 ۱ ندا اضتفا ندنف رط ناتاصم نتلود كن همان دهع وشا هدام ینکیا نوا

 لقا ندا هسلا رولوا نكتو هدنف رط A ناسقط ندکسک ا ی رلهمانش دص

| 

 . هنل وا هلداسم هدب داعس e هدیدم

(۰) 

 * كرب رقتنالب ریو هن راذکتحلصم اف رسا OES اد رکا ۳

 * یلروص *

 توفصو صولخ یدلبا مازلا هدنقح یتلود هسنارف كماودلا یدا هباع تلود

 هسنارف راد هنکندمروتک للخ هنوک رب رخآو ل"وا هحنساضتقم تاتمو تاشو

 ۱۳۱ درس هدنراسلح تار اذمو تالاکم نالوا عقاو هللا زمتسود 2 راک تام

 وله رتلکت اكنهبلعتل ود :هکهلب وشبولوا یتاصم هرتلکنا ئر نده رص بوق ءهلدا نانلوا

 ولهسنارف درح نکدغو تلاحر هد قح هلوا تمصاخو تنام بجوم هللا

 تارضمیش دلوا راحود كنهنس تطاس ورن دنروهط یتم وصخ ولهرتاکنا نوح رطاخ

0 
 نالوا هنلود هسنارف لمحو ر ص ههرشک تافلکتو قاشمو ا مر تاراسخ و |

 هاماعم یخد ندنفر رط اهبلا راشم تلود یک یکیدلیا تابناو دست یتوفصو صولخ

 هر ر هحاصلاو تقولاسح تافاکم ییداباراظتناو ا هرزوا یسهطبرش لثلا

 2 ۱ رم درو ینیدلوا راداب هدنوفصو صولخ هت هکدملا هدهاشم
 كن ولهرتلکناو کیدابا تدوع هنوک هنهدع بولک هلا حاص ضع هنیزاغوب دیفسر

 ا تاومتو ترشاسم هبه رک اذمو هلاکمهنوکر هرزوا یتیدلوا نایامهدندنع

 هنتوفصو صولخ لاک نالوا هدنقح ولهسنارف ینیدنلوا ترغو مادقا هد هجرد هن

 ادعامند وب ردها د و _ت هدندنع تساقحو تبارد بابرا يودا یوق لبلدر

 | ضررع ههرتلکنا ندنراف رط یرلروطاربعا هبسورو هسنارف هدنناقالم تروفرا

 ۳ زمتسودراذگتحلصم ینک ودا شفلوالاسراو جارخار روق ص وصخ نوحا هلاصم

 یصخص هرتلکنا نالوا هدزاغوب ورندهامدنجو نکیشما هدافا اع رص اسر امدقم

 o نر هبهیئس تنطلس

 یوس ر صخ ص هنس هحنساضتقم یتاتمو تاب نالوا راکرد ورب دهوا هبلعتلود

 ۱ ا شماعا روصق زوج هدمالکالام مادقاو ییس نالک مزال هلاهماو قیوعت
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  Nكاقشیبا ولد ام تیم وصخ لای دش می هب رام ۳۱ دانا اوت زادع

 یاو یدنفا دم و ا ۹ص وصح ول ی رب ی دلبا باوج یطقو رارصا هدر

 هدیمالسالاخیش ر وضح بقعرد هدندورو ندنف رطاشاب یقح ی رکسع رس زاغوب یقاعتم

 لود مج كن ول هرتلکنا هظحاللاو هرک اذلا یدل بوللوا سلم ا ل و املع

 و هداعا اسو ام تارک صخ ص یخد هعفدوب ارظن هسه رحم توق یی دلا تا

 هلضف ندنارضم یتیدلوا عقاو را یکتلا ههر اس لاحم و لحاوس هدنربدق |

 فلکتو تلط یتطابت راو دن كهعدق تافاصمو لس طقف هلا هحاصم ضرع هاب وب |

 هنغر دل وا اف 9 هدافا ق اف الا دلو وایع رش عاس 2 ر و تاوج هاب ادر هما ود ندا ۱ : ۱

 حالاص و اص د دح هلا دنس تولز و رازق هر شه اهم ها و و یم ِ

 بول وا هعدق ها دد طف هدنس ییلود هرالکنا هلأ هملعتل ود هتشبا .ردشفل وا ۱

 هدنقح ییلود هسنارف لوالا یفاک كنةىلعتاود هسقو ردەج هلو یتروص یخدکنا

 a عوقو لاخیندا هنمسا ص توفصو صولخ ییدلیاارجاو مازتلا

 كنولهرتلکنا نکیا هدنداعسرد امدقم زمتسود لارنح یناتساس هکیدلاق راک هنن

 هظحالم یتماخ و قحەلوا هب هملعت) ود هدهحش هلمللسا و فارتعا یرضمو هب رح 5 هوق |

 كن راروطاریعا هسورو هسنارفو یت دلوا شما زوج یهحاصم كردا قردصت و

 هد رب دقت یداقعلا كن همان هل اصمی کا ا ضع لارا و روق سو
 یی دلباناس و هدافا تاعفدلاب زمتس ودراذگتحاصم ینفج هل والخاد ید هبلعتلود هتنلا

 كن هماعه-اصم كن هلعتل ود نکنافقوتم ها مع هلاصم هدزافو یصخ ص ەر ۱

 هننافک یفجهلوا دعاسمناکماهنسملبا راظتنا و فقوت هللا تق و سالتخ اردقهسدامقعنا |

 هدنداقعن | هماع هحاصم هقش ندنیدل وا رطضم و روذعم هوجولاب هعتلود هدنابوب ارظن ۱

 كن هماعتل ود هده لالا هلکما اضتفا قلوا ح سه هګدقمیر كعناوم نالوا ود |

 | هلماصم هنافاصتاو هناتسود هتسملا هعدق ةلاصم دیدجت هللا ولهرتلکنا ررحم هج ور |

 . یالکو هلمابو كنب رابانج روطاربعا صوصخاب بویلوا ثكجهید چیه هدقدنلوا

 هلا ه وق ءهلداو اعداهدنقح هماعتلود یدیسل وایرلهناصلاخ هد رکفارتعا كنهسناررف

 لوا هلغلوا یهاظ ههل کو دا ندنساضتقم هلباقلاب كنافاصم و ص ولخ ییدلیا تاتا

 ید هب و ندو بولوا یروصقیدا هدنتناتمو توفصو یصواخ كا ود 8

 تار هاب قلابی دندنف دقرط ی ودهسنا فو لاعح ام دعیسهرازروجتینع وق وروصق و لاخ 1

 ۲ تک وارھ وسا نام یک وااو بیر ی یراظتناو دیما هنب روهظ هنسح

 ۰ یدل اوا اطعا و و مس ود کس اللما و ۱
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 ٭ ىح یسجلنا سراب ندتسایر مام راد هتنس ەلاغ ق

 » تاربرح نالب ردن وک هب یدنفا *

 یسحلىا هرتاکنا هاسسهننفس ناتق رف ص وصخ نوجا هلاصم مدقم ندش رش ناضمر

 ضرع بودیا دورو هنیزاغوب دینس رح ارومأم ندنفررط یتاود قرهلوا صخم
 مدقم هسا زا مظنتو دقع یتسهطاصم هرتلکنا هبلعتلود یخد هعفدوب كردنا حاص

 هلا قول هنهاکشس تداعس ٌهناتسا هلبا امن ود ولتیلک هرزوا هجو ییدلروک یسهنومن

 كمنا ناس یطق ین رلکجهدیا مادقاو رادتا هناراسخ و ترضم راک هلایخ و رطاخ
 دعاسم ناکما هلر تغرو لىم راهظا یخد ندهنلعتللود فرط یرورض هلتسهسالام

 هدلاح ینیدلواو كما ترغویس هلاغشاو لافغا یعوقسم صخ سم هبت ینیدلوا

 هدام قح لا هاباخ رر ینعوقو ترضم قحهلوا هبهبنس تطاس باق یلاعت هللا ذاعم

 هرزوا قفلوا دیدح و هداعا هم دق تافاصم زکلاپ قرهلوا یسیدرقل قاها ندنعدلوا

 9۳ ا ا ود قرط یدنفا دنحو نوجا یسملا هرک اذم هللا موسم ضخ م

 لافعا موسم صخیم ندفرطرب هلغفلوا بیست و نیبعت هروک ذم زاغو بوناق

 ندش دلوا هدقفلوا تقوراما هرات روص قفل وا تحلصم رک اذمیغد ندف رطر و
 فقوت ود رووا راعشا هزکف رط 9 8| هدعل ردا لود تروص هن )هه ۱

  کتهیلعتلود هدنراس یرلروطاریعا هیسورو هسنارف هدنناقالم تروفرا نکیاروللوا
 شعر و رارف اعدتسالاب ندنف رط ولهسور هنسعا هاصم دقع اد رفنم هلا ولهسور

 نیل اعل رس كرلصخ ص ندا اضتفا مر ندهباس اش باح یم هن راقدل وا ۱

 رب صوص# كننکسوروزو یلاشرام دلف هبیسور یواح ی راقلوا ریست هشرکب و

 تاحا راصخ ص بقعرد ید ندهباعتلود فرط بودا دورو یدغاک هللا نادوق

 روهط یسهدام یتافو كموحم اشاب ییطصم مظعا ردص هدانا یرافدنلوا نت و

 هبلعتل ود هلمناکرب یراپ رهش ترضح تاهحوت نساح رانا یلاعت هدمح هدهسا نا

 ندیلاومو لوا صخ یدنفا بلاغ باتکلا سر نیکعا عاحرا هاس رارق

 قرهلوا ثلاث صخم كب تزع یکلکی و ینا یدنفا الم اضر هداز الم دارم

 ۳۳ و کاذم هدروک دم رار ندنناحو «:ردراشف وا لاسراو رومام
 ا هش دصت و لاهما نزادعب یھ م هرتلکنا هدلاح رک دابا راظثنا هنحلصم
 دورو ندنفرط یدنفا دبحو هلا یوم یربخ فیلکتو هلارا ی رب كقش ییا

 رغ تاراسخ و تارضم قح هلوا هدنماحا ه دنروص ییدنلوا هلاصم دقع هلکع |

 1 ندنس هروصح 3
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 باوج هلا در هنصخ ص تاود ندا هلاصم ضرع هلب و رظن عطق ندنس هروصح

 ناو هدافا ندنفرط یتارضح مالعا یاماع ینیدلوا یعرش غاسم کلرو

 ولهرتلکنا قرهلوا اتفا هللا ناس یی رلکم زال قفلوا تردابم ههاصم داقعنا اعرش و

 هروک ذم زاغو هللا كالا او قلصخ سم یشان ندقفل وا هعدق تافاصم دقع طقف هلبا

 یدل وا تک ار ید یمورتتنم لکن مان (ردا) ویسوم نالوا شعا دورو

 ردشما دوعق هدننارسو دورو ههناتسآ ینوک یحنکیا كف رش دیع هلسهنفس ن و
 کو تلاعو هیس وو واو تموصع تحوم نا ودر

 دح كناراسخ و تارضم نانلوا باکتراو راتتخا نوا یرطاخ ولهسنارف دارج

 دوشم تعفتم و تاغا هوک رند رطا ولهتسنارف لیا اکو ی

 E aS لسم یراکجهیمهدیا تمواقم هلا ولهرتلکنا اب رحو شمال وا

 دقع هلا ول هرتلکنا یرورض هدلاح ییدعا رشت هلهجو ر ینلیدا هت هلع تلود
 قلوا شلریو تروص هرزوا ررح هجو قرهلوا روح ههعدق تافاصمو هاصم

 هیسورو هسنارف صوصخاب بویلوا كجه در چیه هب هلع تلود هدبابوب هلیسهسنالم
 لاسرا رار روق ص وصح هبه رتلکنا هل اهل اصم ضع ید ندنراف رط یرلروطاربعا

 ولهسنارف ككتهباع تلود هلغلوا هدقهل وا لاغتشا هللا تردابم ههمناکمو هرباخم ییردسو

 ۱ للخ و روصق کر هدنش اتم و توفصو صولخ یدلبا ما زتلا ۳و لوا هدنح

 راب یه هنن روهط یسهنسح تارع هرزوا یمهطب رش لثلاب هلاقم ندشدلوا یلاتحا

 ر رفت نالبر و هن راذکتحلصم هسنارف هدف رطو ناسم یغیدلوا هرزوا راظتناو دیما
 یراتنانعمولعم ندنسهعلاطمیشانندعمنلق یرابلاع ںوص ثوعم یخ د یروصر كنبمسر

 تولوا رل هدام وب تبس ی تنم رب رحم باوج هن رتداعسبوص كده یدمش . رولوا

 . ردشا هلاصم نسحا هجورپ هدتلاغ تروص هلبا ولهرتلکنا هبلعتلود یلاعت هلل اده

 ولهسنارف امر ردینغتسم ندنایبو فرع یت وجو ٌهجرد كنسهلاصم هرتلکنا وبشا
 ۰ ردمزام یسمالرب و هتشررس تاهن هلغلوا شل هر هشا ردا تموصخ راهطا

)۸( 

 3 نواه طخ نالوا ده هنکلم را زاد و تكناشا اض #

 نس مربهر رفظ راد رس لالقتسالابو مملع تقادص قلطم لیکو و مظعا ریزو هکنس
 عیفرت یناشو ردقو فیطلت هامهناهاش ماحنا تمالاس مالاس یران دا عابتا کسو ینس

 نمشد كل عود کن و لوا ورا تقادص م وام. و

 عاف و عالق ةتغب هلبا دهعضقن و تسکش یثیاسآ لفق یسهرفک وقسم ینسیوق
 ورندهتواو طباست هبهبمالسا كلام هلا ك رح یننعالم ولب رصو المتسا یمهمناقاخ

 حس سو بس سد سس دستت تا ستاد تست ته سست ز
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 ا نالعا هل راکتساو رو و سع لکو ب را یدک ییدلبا دانا ۳ رسم هودنک ۱

 | ماکحا هاکما تردامم ۹ رو ف رط تار ا هل دساف دصو فک كاسا هضس و

 هناعا لها نان و هام جلف لا تاالقا ن راع ضرف داهح و ٩ | نع 4ما ا لها هرزوا ن

 یداهح ماو تعاحش راهظاو تعراسم هن ارلدو باتش هادعا ءهلاقم اند و الام

 ی هلعم كاع هماع ین دلوا راتقو كح ہللا مدح ۹ام ید هاب | مده دن هراس ر وما |

 ۰ حسب ۰ ۳ | »* 2 ۰ ِء 8 ۰ 1 ۳ ۰ ۱ 1٣

 رو م هدد ۽ ۱ تئابخ ربوص 5 روش سم ه رقد هرر وا یی د)اق تحاح هفد د رعل تولوا

 ۱ لاق 4 هلف ن ۳ ؟) ها ید زعرس ول ؟ شاب ندساحیه كده یدمش E ارجا یلاخ ۱

 م زهنم و ر وهقم ایاطعلا بها ولا ییاعت هلل ۳ هحنساغتم ر صل ) هریک ۳۳ تماع

 تروصو تعالم اوا هدقبص تفو ید ۵ رمتسه تداع ك رفاک ورن د هت وا هدهبسا

 هدناواح اتش مایا بور دا ثاربا روتف هزع رکمع هلبا تاقوا راما هلیس هنارا لذت

 هد رک هب رحمت ور ندهضام ناس تراسخ دلا هلهح ولوا نولو یلاخ یدودح |

 داشاو تعاطا و همالسا تربع قحا تیم و اقم ةا هدنروص و ردلوقعلا یوذ

 هک دل وا هدر هشاتس رافسا بولوا هلا تعباتم هه رهطم عرشو تقفا ومههللا ءاضرو

E ۱ ۰ ۱2 و 5  al0  
 ۱ هربحد نا 9 تر رح ملسا و لبصح هاس ام رو تد و هع ر ی وفح هاغل وا هد راع

۶ 
 س | ورلدندم ر ا رولوا لهسا یمن تاس ر ور هل وا هایی هرم تامزاولو |

 ا تاغ تاکر ادب و رم ادب هام لرا ریو للع نالوا ضراع هر هم الاسا تل ود ۱

 ا تاق وا راسما هلا فش 5 هر هبضام روما ید وا وجم A یاس و بولوا

 ۱ تحاو هس رزوا E لها دم تولوا سهم ک تک ۹چھ ا توش وا ۱

 فا قم هر انعم هب یعوح هماللساراید N RES تاع زمقو هلغلوا |
 

NEE ۱حک ۱ 1  ST 
 ییرمع و دویلرب لکوک هس اعم (دوخانم وم لک رولوا ۾  ولعم ها هظحالم ادا :

 ۱ هلا قرف یارحو یالحو تاخ ند رمغس و ناتحا ندنهن و لاثتما هنس سما كمهللا و

a ۱۱ ۱ ۰ |  
 . یاعت هلاء اشنا ردال وم زم یه و ناعم رک وس ین عحاص لارج دشا رونلوا تل رح

 ِ ندضرا یور یعالس | مان یاعت هللاداعم یدساف کف 2 رفط هند و

 ۱ ۱م تایدخ هم وب هم هاعتل ود كنس یدعا هلغل وا ر اا شداوا كقا

a,نارذک هدصلخت ندرافک یهرهاق رمعم ام دم كل ردا یه روکش  

 فقطاب هلا رظن هک رال وف 6 ع ص وصح او اف ادص و مد یی ن#

lSا را مولعم زککیدلبا هعاتشا فرط فرط بولوا نک اش ندمار  
 مومع ا وا دا نوک نکع ءاس همکیدلبا لومام تمدخ هقلودو ند هلهج وره

  هجراکسسفللاب قر هلوا مرک | رادرس ینس هرزوا ییدلرب و رارق هدنروشم
 بور هدنتمض عفر یناشو ردق درج بودا قاع م هباس هدارا هنت عو ت |  Eرم سم ترا مه 4 ۱

AKATص۳۳۲ 76 را  



eجی  Aهات  

 2 ۳ ه صاع ت د زخ رمال ودع رشم عصی رو روف وم اص روا

 ۳ یقسو ا هتفادص شود راک E ی وصو یدعا ۰ ردشفل وا لا لاسرا

 ۱ ۳ ینهد وهم لاشاو لاما : هک وش وش شفخ ید ندم نع هرصم بودا دنت ۱

 لاحر هرزوا كالالقتسا یاضتقمو مارعلا ییامهم یلم وزا نالوا قلعتم ه رحو ثانحو

 | ها6گردو.یرلاغا م رلواح وا واتس یس اغا E سفللاب و یرلن دا اضتفا ندملود

 | مزال ندهریاسو ندمراقاحوا رکیدو یرل هطروا رادقم ندتاحوا یرحیکی مالعم

 ۱ نلسرلادس ةبناحور الاس وتم و ناعملا هللا ىلع الکوتم هللا باح صتسا ی رلن الک ۳

 رفس یرلت رضح یلاعت قح نس ها تردقم لد هتفادصو تمدخ زارا هل ود و ندو

 رهظیرات دامام هبا نع وداهج هللا لس یقه دن ر وغا نهم ن دهلس هلکنس ویس هدم واه

 | كلالقتسا یاضتقم هدلاح نه ناما هل ارسم تدوع ارفظم و اروصتم بوش ان را ت

  نسهدبا مارک آ و فیل" هلهج ویال ناکمالاردق لع را ورق واو ارزو و

 ۱ نیک و و بودا قف وم هشم رح E تانح ربصا و ناعم اح ا ارجا

 دک تما نالوا تولقلا ۳ اتو ی زحاع تبع وب ی همضع تاح وتو ٤

 هعج مول ۱۲۲ هنس هرح الاعسر ۱۲ ق . . نما نوا رورسم اس رۋ

(۹) ۱ 
 % نو اه طخ ناال وا اص 9 ا کلی اش اب نامع ی هنج * 4

 فلج هایی یز واح یطاطحا 4 هح رد قس فا هرساشا نامع ماقمهاق 2

 ۱ هاب د ما تصرف ی 2 ال هزم كن روما قلرو قت هدنسهرومام ۱

 هام ون اه ط ۱ وطخ فكم هدقدلوا م ولعم ی راکدلبا م اف هيأ رحا A نالوا زوک

 | كهبلاراشم بولر و یراسد ۳ زج ندنرلقدل وا هنتم هدهسنا مدل وا هد دی هربرت

 نیغلوا دال و مزال یصن كر زو تیارد بحاص رب هنر نک مزال یل نع یخ د , |

 | تامدخ كغیدنلوب هجناک هتقو وب ندنقو كغيدلوا ماکب هلترازو یالاو بتر نس ق
 زارفر مس یس ندننابم ارزو تکو نسح هلتک رح هنایوح اضر هدم هنس کا ۱ 3

 ۱ یی روما هفاکیدعا مدا نابع و بصل : یس با الأ هلکیا قوس هد وو 8

 یدوقفمو دوج وم كند رفس تا نالوا ی رب هل ها اس كد ءادعا ا

 د وح وم زا رع و دادم و دره تو 1 توعا ا هلا هلاوح هتنادوف مالا 6 9

 راخداو بلج ی راخذ كهالاداسع و ترغ هلاکآ هل راتف رعم رارومام یراناصق

 أ

 نده وعل یاضورعم واھ یودرا و تور هشت هب وناق و رم ی رخ اصم می



a ۲۹۵ B= 
 ي

 ملود هاوخ ربح ندلاحرو Ey سرو اریتک هدک یادت ندا اضتقا هلغل وا

 درلودنکو روتف هنس را رومآ هلیسح تالدست بوتل وا تمحو و داح الا ها را وا

 ندضغ هدنتمدخ ینیدلوا رومام سکه بولوا قبال كامروشود هتسهیعاد راس |

 رانلوا مقتسمو لدتعم ردیتمذ ار كمر و یتمکح كنرادنسم قرهلوا یراع |

 ماهم روما همزال تمدخو ا یتحارو باوخ یس مهروک ردلاس هد رخاو اسد

 هل ود و ند یرلت رضح لاعتم یالوم نس هللا تردقم قرص همهلس تطاس |

 قضوا هدن رار وما بودا مراح و اک هدنس راد ی راد دا تمدح هلتمافتسا و قدص

 نمآ هسا ناسحا تمالسو |

CE) 

 * لالبر و هننرلت رافس هرتلکناو هسلارف یواح یە رخ تاماظن صع %

 وب ارو

 تولوعوقو قاقش و تموصخ هدنرلهنام یلود ایوروا یسەنس زوقط ىلا زوب كی |

 هع ك رکو راجن كرك كراتلود نالوا لاصم تسود هلیا رلتلود ةفاک هسیا هیلعتلود |

 ندنسارو هروم نوجا هظفاحم ندراسخ و هنخر قجهل وا راکرد هدنراقح یراراوزو |

 . ضرف طخرب هح راو هن رلهلکسا یلحاوس رصم ندسارو درک و هدیرک رب زج

 لود نالوا نمشد هنرر تولوا یتسود تلود هدضورفم طخ لخادم بوللوا

 هسار ولوا یراحش كتلود ینتقره هلر تاج ندماحتقاو موج هرز رب یزاک

 ۱۱۱ ا لاوما تات رک و رغصو ودنا رات را الاس وا انما نوسلوا
 اسو قلوا نوصم ندلسک و للخ ترا سا بولا لقت هبهلکسا ییدهلد هسیا

 كما هعوقو هجا هم و هلخادم ندق رط ست و هتاف س هلوقم وا با سالا نم ۱

1 
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 رار رقت هدروک ذم ے رات هنیرایحلبا مهیلاراشم لود میقم هدنداعسرد هدنرلنومضم

 هلعتلود هدروک ذم طخ لخادم هلرب فارتعاو لوق هقشب هقش یرلررب یهو اطعا

 ۳۳ لود نشد نالوا یسود ھو یتاتساو نما نہار یدنک ممه

 ۱ ا رات یلا ناسقطو ش ناسقط رو هد ۰ یدنعملا لاصحتسا یتشماراو

 هلهج ووش هسرارقتسا و ماود كهاس ماظن و اطعا,رلربرق رارکت هنیراحلبا لود

 لاصبا هدضورفم طخ جراخ هنیراربر یراناصروق نالوا براح هکرونلوا انتعا

 تسل رس هدلع رهو هدلاحه یارب هبلعتلود "ءانب هن رکج هدا دصق راضمو راسخ

 هراس هعتماو اشا ییاوت ولهسنارفو هرتاکنا یرلهنفس یراحتو هع بولوآ ریتعمو

 ( عضو زا

 ١ كم ولعم 6E داخ ند یادعاو ترعو ماها همضنس عسولاردق لعو تدعاسم



 تکو رادقم الوا ها لوح ندهلکسا شق هسیا ردا لیمو مع 6
 هتلود یف انا بوللوا رتفد روهعو ولاضءا هلتف رعم ناطاض دوخای و هلعرش تفرعم ۱

 یدنس هلهحووو هقدلا دنس یهع هن رد ندنرلرومام كد هلوا 4سا | توسج ۱

 | بولیرب و ماظن هقشب هدهروکذ م خ راوتقرهنلوا هوالع هروک ذم ماظن هرزوا كمالک |
 یراستلود هرتلکنا و نارد ید هدنرارات زکس نواو ید نا سا

 له قاف رطس ندشدلوا تسود ١ ES یخد هماعتلودو نمشد هراز رپ |

 قجهلوابتم هوما یشیاسآو دک ات رحم ماظن نالواشلوا لوقامدقمو رابتخا |
 داور یریلوا لتخاد هم هزرک دن ارم نایلون

 اطعا راریرقت لماش ییرالوقهنیرابجلبا لود میقم هدتطاسلارادو طبر هی رح |
 هن رلناعل هسوررحم كلام قرهلوا ندشافس یرلتلود هرتلکناو هسنارف هدنرالام و

 یراناملهنس تطاس یرلهنفس كنج و ناصروق كرك و راحت رک ندا باهذو بايا

 هناسم لم چوا هلحاوسو هدنهاکشی و هدنآآ یرایوط هلق عالقو هدنران ورد
 هلکناماظن نانلوا طبر هدهفاتخم  راوت هرزوا كمام اه راحم ی راک نساع هک

 هرتلکتاو هسنارف ندا راذکو تشک هدرکد قا نتشنلوا دک او ید ا

 تکرح رافم هه رحم طثارش یراقدلوا شما لوق امدقم یراهنیفس ناصروق
 نالوا لماح ینغارب هنلعتلود نالوا فارتعا یت دلوا تس رسو ییتعم هدنرلدنع و

 هدا هلا هناها A یاشاو لاوما نالوا یمهلوجو یندلافس یساپاعر هیاس ریل

 هوج ولالک نم هحنل ود كنهمسر ر راه ناشوا فارتعاو لوىق یرلعا ترداسم ح

 كن سایاعرو راح نالوا توس رود هد اوت و نامل كنەىلعتلود بولوا ییع ۱

 ےراوت بویلوا لمحتمو یضار "طاق و طق هنرارضا ندنفرط رلود تسود

 هلهج ووش هنمکح و دید كنهشاس طئارش نالوا شفلوا لوقو طبر هد هروک ذم

 کدی نالوا دناخاد ه رسم لحاوس نداد رز و هدنرک نددروم
 ندرتازح ص وصح هب ودنک و نکا ةهعسو تلاع كن هلحتلود رحم روئلوا مست |
 روک ذم رحم ءاس هنغن دل وا یلحاسو هقالع اعطق ك دان لود تولوا بعوتسمو لاڪ |

 دیک اتو ےرصت یطباور ولردره كنیفرط بولوا لوادتم رفسلالبق هدننب یلود

 لود هسا ارف هلا هباعتل ود و آ رظن هنفامحتسا یش دل وا رهطا یودا ان هماعتل ود الاقتسم ۱

 هسارف هلا هلعتل ود ه دیس هدام کا E نالوا دع مدوا ندو هد |

 ءا هنغب دل وا ERS 2 یدنل وا دی دحت اھا ید هعقد و طو رشو د وهع ندا ۱

۱ 

 هه وا

 . هعوقو ضرمت ندفرطر, چیه هحالمو هنیفسو ايشا بایسالانمایس هرکس ندقدلا |



 ینک ودافرطس هنس تنطلس هدلادج و كط نالوا راکرد هدننام نک اک نود ۲

 سگ ۲۵۹۲ عیح

 ناتلود ءانا هصوصخ یرلقدلوا شعافارتعاو لوبق یغلفرطس ناف رط هلرب نالعا
 هدنتلا یراب وط عالفو هدنرلن ورد یرانام كنهنس تطاس ىراس نر 2

 هایم هنر رز هدرلو ربا ندلىم جافر هرزوا هدعاق هدناحاوسو هدنهاکشب و

 هری زج ندنسارو كن هروم نوسروط هوش كاملا زوجت یهلناقمو یا هننفس و

 هدنلخاد ثطخ نانلوا ضرفهحراو هس رلهکسا رص«ید ندنسارو در 3 هد و

 هبلعتل ودها رولوایرداو كمامل | هاهم و ضراعت ا اهدحا هنهماع زا را

 فلکت یناک ام لع ناکام یاها لک شالوا جا تسود كمف لود ا

 | یهلعلل ود تفرعم امهبلا راشم ناّلود SN لوق ددر الب ندنف رط هدک دلما

 ۳۱۱۷ ا هضر تل هدناخاد شور غم طخ و كاملا اعداو عازن ءهليسو

 ینافرطم تا هماعتلود و قفلوا تدان ندنفرط یراتلود یادو وڈ هسا هنقس تاج

 جراخ ندر ۱ و ردنعب دل وا نخ وا ل لود ندنباح ناس راح نال ود "

 مک سم رم کا وا

 و تراح و تىفاعە ےدق داتعمر و هه ردصم قدصم یعاربب هنس تطاس هدراحا

 تسل رسو ریتعم هنفس نالوا لماح ینسدلروم اشا نادوقو هنس صاوا یواح

 ا و نولوا ندنس هم نتروک ذم ناتودو یلوا
 بوسنم هتل ود یینق بودا رفد هلع رش تف رعم یایشاو هعتما رلن مایا نیم 2 عضو

 هلوح هځدملا دنسیه۶ هن راد ندنراسولست وقو ندنرارومام كتلودلوا هساهنفس

 | هرزوا قلوا هعونع یاسشا ندنناح هسنوم للم هفاک هلوح یراقح هلاو بویملا

 ۳۱ اد هام نالوآ هدقبضت و.هرصاص تو هلوا ندلاوما نالوا مولعم
 ءاس هن رلک دلی ا دانک یعارب هلعتل ود:نقس نداراذک وب تشک هراحتلا لحال

 ۱ هب هع دق طورشیراصوصخ یقماع وقلا ندنلوندنراناصروقنمناحو قماغلوا هدر

 ۳۳ و هم طور ءاس كرا قیاتطم هنالاومو یتسودو قفاوم
 | هظفاح هدلاحره كات و راغ هنس تنطاس قرهلوا لمعلا روتسد یخد هیون
 ۱۳۳ اب را بول یعوصح یرادنما صیلو .تنایصو
 | هخیدناق هدافا هلیساطعا ر رق یمسر ید هنسحلبا لوس هرتلکنا مقم هدنداعسرد

 ۱ نعا كن هملعتل ود هلغل وا یدصو بحا تسود كەس تطاس یتلود هنارف هان

 مدق قجهلوا بجوم ییراتر راحت تدنما ثكنساياعرو مهاشا لها نالوا ندتعاصم

 | تاعر هحنسهمزال تلاسمو یتسود هناسلا هفلاس 1 رح دعاوف نالوا ورن دمایالا

 هلشاو لما یحهدنا هبش ادک | هراندا اضتقا ندنسهعم و نادوق یصوصخ ققلوا

 یعوم راذکتحلصم نوجا كمردنوک هنفرط یتلودو الماو بک ریرقت یمسر وشا
 ۱۳۳۰ هس یوالایداح ۲۱ یف یدنا وا اطعا هزمتسود هللا

CE) 



(۱۱ 

 « نوابه طخ نالوا رداص راد هنشلماقمعاف كناشاب للخ *
 كفلس کن وسل وا ثم ولعم رم ندمکیدلبا فطا دام هب ک ولم مالاس یس اشاب ماقمع اف

 ۱ ماقمکاق تر ونک و هن راکدلبا قوس ود ردسارد تحاصو مدقم ییاشاب نافع

 | ود نسهلا رودقم فرص ههللاداع طاصمو هب رفس روما ورید دنوک کیدلبا بصا ۱ ۱

 | بویلوا هتم هدهسسا مدیا هی ادک او نبقلت مهناورسخ داراو مراکفا هصالخ [
 ۱ ندهمزال تعراسم هارجا یمهاوت و صاواو تسج و ترع ناسرد نماد هدتفووش

  SEکلب و ندبوچو جرد یمیظنت نوکلوا بولوا هاجعتسم امر تقو هنره ۱
 | همهم طاصم تسدردو راچود هریخات ةدقع یصوصخ نالوا 8 یسهربثک عفانم ۱

 | درح یسلا لاطباو اقا هدنسهربوط یجب وتکم هجرلهتفه بویفلوا تئارق قاروا
  یعاوو ناز نودنک دتعقم EE وش ندنتب ولغم هنس هاه یاوه

 ی رلراتح رااضق ه رشط هلنتتسهبءاد هدخاوم یرالوا یههاس یارحامو نیولت

 ۱ لروما ضعل و بلط اع ینهورکم تدوع هل اد وس لام راخداو شح ون

 و و جسد ۱ ما EES | هلاح و تقوو تاقوا ممضت هلا تعفنم رح كر هودا نارشاو ءا یایدن

 | تالدىن اقاعت یر رب هقدلوا مولعم یاکتراو تراسج ههورکم مما نایلوا نابسج
 | نالوا مروفنمو راطخا یودنک تاعفدلا نمم هم هظح ام ینح هل وا لح هت ولت |

 | 1 ۱ ۲ ۳ ۳ ی من 2

 1 مه هس روما یه رفت همهم روماو ردح ندههورجم داوم ناسلا فااس ۱

 E هلا 9 ی زما عوردو خلخحم بوما اغا همک دلا مهم یرلاعا

 ۱ لوب ڭكمە صاع عاحوا بور و ییمات قاح وا ضع! و فا وعل هامر یح وصح كج ەتى ۱

 هر هطاب تاکرحو هاخادم هتحاصم  راخ ندنروما زمشقای هماللسا و فااحم هنناکراو

 | كمردتىاسدات هلعرش تفرعمو هاتف رعم یطباض یصاخشاو لدارا نالوا رساحتم

 نهنع) نیغل وا ندنماهلا یودنک اضح یتملا ناع ضاما ندا ندنسهم زال روما

 هلا بیدات انوکو بوشود رهظم هنقدصام كنو رش ثیدح ( عمط نم لذ عنق |
 ۱ ه.ش و ندتمو قداصر هس ر بول وا لع ها تدح ه ودنک تخلوا تاراح ۱

  ندسصن كز زور رولس یرکش كنهد تاود تكعو نانو تال جاص

 كل هل وقم راوطاو E ودع قد ندا ری کد همهیاعتا ود کلم هغل وا دی ال

 ۱ هح رق ی” E هنغا دل وا ندم هنس اس رادکما فوص وم ا هرو دم فاصواو

۱ 

 ۱ ۳ % رج ۹ 5 ۶

 كلام رب سه هک رکا م دا لانعل و .تصا ماّمه اف بوروتک ندمهناکولم حس

 أ



 سگ ۲۹۸ جی

 زاغآ همالک سايو بطر هللا روصق وزع هالکو بولا تباناو هب وت هنناصع ودنک

 نیحارلا حرا ندنرتب یخد هاب ذوعن ےن هللاذاعم ندن راکدماس ی رکش كتمعن یراملبا

 یسهقاضم هربخذ وب هدناداب عیج لکد هدنوب زکلاب مرونغص هلاع قازر نالوا

 یراسپ و یرسپ رب كلرسعیه هدماا دورو هربخذ ندبناحرب یلاعتو هناحبس هلغل وا

 ندمالسلاهلع هللالوسر تیناحورو قالخا لیدبت یحالع ردنهربم هلبا تان تابآ
 ندننیدلوا زمتعاطا هنس هرهطم تعب رش كتقفش ناک لواو | هديا دادمتسا

 اکو یخدو یردن كلالغو یماهت كند یادعاو قرطت هتلود ماظن هزاربش

 هحالصا هنی نکیا یاحبس تاهبین هرازب ینودح كنه ولرد عاونا لئام
 لعح زبما قاف هلرار ریو تاسف و ضرع هدننایم سان بولوا زعدادعتسا

 اوطنقتال ) ینسمیهروک یدعا ردهس مغ لاحر هاب و هتشیادوقفم تیناقحو كمشروک

 تاب وعصلا لهس« بانج هابذاختا تح ینسهمیظع ةدژم یعرک صن ( لا هجر نم
 تدعاسم ندنابهمو و ی قداطم هه رش عرش هلر اعدتسا ندلاعتم یادخ نالوا

مواه یودرایوشا باشحاو
لاداع لاصمو هاش |یاضورعم 

 موباهرفسو تود ههل

 سد یادعا نسهلا ترداسم هلاص او رم و قوسو هلاحعتسا یردم رایت

 یدملا دورو رکسع بن یهمابق هنادعاههحاوم هدراهبلوایدرتسوک شابفرطفرط

 تک نع مرالوف ماطر مدقم رور دنح ندنرلهط روا مد صاع عاحوا

 E هج ولتسلک ندمهللعرد 9 ادا هلہناطر اض یرلراہتخاقاح وا E یدشعا

 ر 2 a ۱ اه ی AEE اظن ا دم ید همهماع هناسرت و ردع ولطم كملنا لاصا هنادعا ةعفادم توراقح

 قفر نقفو یرلت مح لاعتم یالوم نسهلا رودقم فرص کی روماو

۱ CY) 

 .یروصلاع نامرف نالوا ا راد هنس دات تانساششا یرچیکی د *

 باکر
م وباه

لاب هد
یکس لعف

شابنا
کردو ی

لعم ها
یکب ما

ایرج
و یساغ

 یک 
 نالوا

 تاف الانع هللاا اص هینططق یم نالوامهیلع تفالخ رقم هکمکح هیهدج ماد دج جاج لا
 نانیمطا كنقلخ هبمالسا كلام امومع یرلتحارو تدنماهوج و كنناطقو ناکسهبالا و

 هداعو دالب راطقاو فارطاشاساو عارف هل و یشانندقل وا بجوم یراتهافرو

 هدعو هناهاش ماها نع صن یراتحارتساو نما كنسلاها مظعا داوس یراس

 كنلاعت قحو لهاح زملیب ینتلایدو یی ودنک ضب نکیآ مهناهاشداپ برام
 ییرلاشاو لاوما كهللاداع یرلهلوقم لذاراو ساخشا لفاغ ندنسهاونو صاوا
 ینبت ىلا اولناقف ) كنابقشا هلوقهوا ءان هنسرراکدلبا تراسج هضارعا كتهو تراغ

 یح)
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 قلاطم یرامادعاو لتفو رده یرلمد هرز وا 3 ( هللاما ىلا ی تک

 هد رالح ضعب راسو کواصیمحت و یسوشراچ رصم هعفدوب هلیسح قلوا روناعرش

 بصغ ین رابشا و لاوما كهللاداع یراهلوقم ساخشا لذارا رتاسو یسهفناط لاح

 ضرعت هنس هفناط ناوسن صع لماندا راذک و تشک هدرازابو قاوساو تراغو

 تراسح هذخا رله ا هلا هفاخا ارهقو اربج ندایاعرو مالسا لها هد رالح اهنتو

 هع هن نامشقاپ هفلناملسمو فا همهناهاش یاضرو ههللاءاضر لاکا كرلن و و

 ندن رلکدلیاترساح هب هن ابعاب تاکرح قحهمغص همالسا هلصوحو قح هل وا ا

 زوتوا ندنراقدلوا هحارلا بولسم هللا تنما مدع كيللاداع عیج نالوا هنلاةعید و

 ملکلاقفتم بولک هبیلاع باب ربثک عج هلبرلادختتک و رایتخاو یسلاها فانصا کیا

 اعدتسا ین رادصا یلاع نامرف هحنحوم یلاعصا نالبر و امدقمو اوکش ثب قرەلوا

 میدقت هج هقش ید نس یی رلهدافا هلهج و و كنهروک ذم فانصا ادعام ندن رلکدلبا

 هدرامدقم و هبهلا ماکحا هداب و ندنغدلوا شما الا هلکتار رحت هعطقر كکیدلما

 یرادکلم مزال یسارجا كس رلاضتقم هم رش یاوتفو هبنس ساوا نالب رب و

 هطعهمهبلعتل ودو ثوروم ندعاظع دادجا یعاحوا یرحک هلغلوا ندیهانتفالخ و

 قفاومهللاباتک ندعدقو هع راقاحوا متاح سال سیال کمادام هلغل وا هدنسهاثم

 تکرحو لمع هراناکراو لوي و نیا نالوا عضو هلا نوناق قباطم هفرش عرشو

 هسا ردنا دصق ءوسو بوقاب هل رظن ؟ مک ره هرانلوا تباث هدنراتعاطاو هراندبا

 هناکراو لوب و ریاخم هفینم نوناقو فی رش عرش اماف نوسلوا رهظم هلال اوذ رهق

 ولقاحوا هرالوا رساحتم هنابهمو تاباکتراو هرلشیا ج راخ ندقلناماسمو فلاخم

 دراقاع وا لا باخصتساو لوبق دا وا یک شل صرف یرطلوشوا 5
 تولوا ناملسم رازقا لوف مدقاع ها یساسسا لدارا هلرتوا نا

 ندو نالوا ضرع لهاو نالوا انشا ردن یل كغاحوا ناب یربمغس و هللا
 یسدأت ندا اضتقا دلررمارب ندبا باکترا یابهنم نلسب یتاکداو ناو یتنایاو
 تاقو یهبنس تطاس سوما راسو فانصاو یرارابتخا قاحوا هلح ناتو سرو

 هلتنارق هدنرلههجاوم منوباه طخ وبشا هبیلاها هاب و ناطیاضو را دنا تباحو

 ناماو نماو یسنلک ندنقح كالذاراو افعو انوناقو اعرش هلهحوو و مهه

 تربغ لاعتم یادخ نوسنلوا تزدابم هنسارجا ردع ولطم یتحار كهالاداعو

 هتک ر حجراخ ندنروماو هتارکنم زامشقای همالسابودبارادروخ رب یرانلوا یسهنید
 زیرفرش منورقمتکوش نویاهطخ ويد نوسلبا رهق هلیمسا راهق یران دیاتراسج
 عرلاغا قاخوا رباس كلرک و نس كل را نسهبلایعوم *یشا ناکس هکسهلغلوا رودص



 سام راهظا هدعوباه روغاو کو نان قح هحنساضتقم تقادصو تاد نالوا |
 دعا او تفد ههاقشاو لدارا ررض عفد ندنرلرروا هللا داع ا تیدوو تربغ |

 ا نداتراسج هتک رخ راغ ههللآ لودر یاضرو ههللا ءاضر هل ون ید

 هلغل وا ند هسنجاو یمارحا یر هه ال تادا رش هحسحج وم هس رش یاوتف

 اذایع هلا دابع نانلوب هدقوسو نیک اکد باح او فرح باب راو فانصا هلا یدعا

 ها روع ی ها زولک مزال كمروک یاقتشا هلوقموا نزا دم یلامت هللا ۽

 نوح رامروتک هلاوقب رف ییراتبعح كرهمر و نامزو ناما اعطق بوراو هن زارزوا

 ورا وااو اا چ ی راادختک ن ا

 تعاساو مهش E ی هو حت هدب راههجا وه ی ل صا وشا

 هداسند را دا ذخا ییاقشا نالب ر و قم یاوتف هدنراقح ح ورمشم هجور و 0

 ی راقج هلوا رفوا تابوثم راح یخد هدنرخاو رهظم همهناهاسشداب مارک او ماعنا

 تعب دو تفل هب یراب سما تا رولوا ندا تکرح یفالخ ییاصت ها داعمو

 ناقعو ملا ب ناداعت هد و د نوح راتعواطم مدع همانالا دیس ترضح 5 رهطم ۱

 یتروصرب كعاشلاع سا نومضمو لالعاو نقلت ههل ی راقح هلوا راف رک همضع

 6 هدا قه 2 و 1 و لمع هاساضتقمو تحوم هلا دق هناللحیس ا

 هلع اشیلاع صا هقش ههل اضف تد ز فراع دما هداز یماما اغا یسضاق لوسناتسا الاح

 نومضم هلرب تکرح یافتالاب هلا هيلا یعوم یانالوم یخدنس هلغفلوا دک اتو هش

 هلا ارجا یدوعو تمعن قوقحو تردف فرص هنسارحاو ذاقا كعاشلاع سا

 ود هدنا قهلوا تنا ندنفالخ هرذ رادقهو تردام هم واه یاضر لیصحت

(۱۳ 

 * تنارف هدم وک تروشم سلاح دععنم ه دنش رش عماج حاف *

 * نواه طخ نانلوا ٭

 :e . © ۱ ح 4 4 ِا 1 ۱ ےس

 لاحرو اماع و ۱ رود صو ET مالاس الا خیش ولمح امم مان لا یتفم 4۵ مس

 ر نالوا الا هما اا ج EAD راطراض و نآ اتخاو لاح ر معاح وا ید و ما ود

a 

 زکمو زله تاید م ولع« ا میت ؟ ربا 2 a هلم کول مالاس یعالسا لها ها

 تار ره و تاصیخا ندا و تفاخف یر ر ندع و اه ی ود را هعفد وب هک وسا وا
۱ ۱ 1 1 ۵ 2 

 هن رز وا هب را و لوفر ه ردص) دک نادا الایدسا و موخ هفح رازا 1 د ءادعا هدم 4

 نداقرت وط لوق هقشا و هدکعا قدضصل یر ناشادب رف ند هد هواو حق و تواک

 هد زگناذ بول واهدکل رب هللا ض رع لها م رال وق تارن هاو راطاضو یراشاهط واو

۱ 

 توس سمت سس سو سد سوتی فست هو و جم مت سس هست. سم



۱ 

۱ 

 أ

۰ 

EIS 

  Eرصاح یک واھ یود را و دل راتسک اب ٥ هد رام ص هلهح و روو كماا

 . سس £ ۰

 ندو راکرد ی دل وا هدنس هبعاد تاجا تسش یعالسا هصس وارحا یندامخ نالوا

 NE ۰ ورا ۱ یی دل وا ا وكاف تس دا هلا عز ۳ يلاع هک وب یی دلبا حتف

 هرل و EE رافک هتفر هتفر ب اف ه دهد ءازو ی هنلق کرد

 ا : 2 2 ۲ : . ص
 ول ماظع E تا ردا ا هک ° رانو ۹اب د ترعو همالا سا تم ۰ گه

۱ 

 (SN بوت جا رمهح ۹ ران ونامه سه یالصاح را هس بلا ی معنا ریس يلام

 مس رالوق ل ندا داهح و ان تر زحو یاموسرو

 كمال ا هماع در مان ہدف( و رانمبوروہ تانعو ناسحا هاهح و یا هنسارز و و

 رودقم فرص 3 هب وه ثمالاتسا قیر هل وا علاق نا EY میل ۱ 3 ما ۱

E 6 1نم  

o OA ۰ ۶ ۳  ۰ a۱ ۱ «  

 یادص هنر نولوا عطقنم ید نادا یادت هد هسو رح ثالاف وشا ۰ رد راشملبا

 بس

 ۱ هدکعا تشاو یاب ءلالا هب ۹ہن ع كلاس هو BS تولوا حک هدارغزایه

 كن راروالد مالاسان 8 نالوا دانیم هاظع دادحا لر هر و ده ب وکج جاق هدنل وب

 هل وا هظح ۰ 0 7 ی رش ود ٥ للو وا یس هد تربع 2 ردا همافا سوقا

 تپ ۱1 أ ا 1 ۰ ۰
 یجاوم ك رال وف و هعطاقم و را 5 تماعر OEE ی دل وا E تالام و

۱ ۳ 
SERE:نادا نا رش وام توو ندعوا ییاها هله . رولر و رولا  

aA AS, 
" 

 ب

 کیک EF e 4 اک 5 ۰ 3 و ۳۳1
 ندخمروخ تفو هلن راقح موب لک یماحشا كن وب رولوا یضار ةه هنعاطقا كند

 ناوسا و نابص ۰ ید العا ڪک ما | ادو ناح دلو اد
 تاب

 ۰ 1 ۰ aî أ ۰ ۰ ۰ أ

 | ناو ها هدرلهش تولوا نادر رسو لنقس تولوا رود ندن راذط و رک راشادنرف |
7 

 سا 1 9 ی ِص ۱

 باوح هلا رو ید هدساا مور هلل 1 زرور وط هز و هر لز نکا ردا

 و رب دم واه س واح رو واک ج ج وف ج مت وق حد ندیل وطانا ۰ ردرا و رخ a و مر

 بدو ودا لاغم ۳ E هه یس ٩ هی لب م ردا مادفا هب ۵ را داومو هروما ر , ھه |

 تحارو ا هل 9 ندوب بولاق هخقا هب هم ز ال روما ر ولبع وب هد

 هد روعا نام ند هلمرلشادن رق ناعا لها ناتوط جا یا ۶ هتسلآ تاط و |

 1 3 2 .ESER تر |
 تا احور م رصاح تی 0 هلت انع نالوا ناع و ههل مروشالاح ۱

 (انماحتف ال احتف ان ) ن 2 رص الا رمخ ب هان و لسو ەر ری دنا لس وهب )عا ضم ر کا لوسر

 ییامت هل | ارش نا هنسم رح تن کات و ا احا ۹س ەي اس تودا رهظم هم رمم

 ءاماع ردد مھم واھ رد رج هلا یو هم فیس لس ب ول وا ۱ هم ام هلا اشا ه سه الا ۱
 بی

  TEو 21 ۱

 اطاس ماف لود لاحرو معاح وا ید و مالعا یزاغ ناخ دمت ناط  TTکر
 ی

 قاه ۵ ؛ادعا و تر وشم س رسا دع ه دانش رس

 ۱ یلواو دادما هل | داهح ن دحوم هم وح سم ها مالک اا رد ز منعم ضال وم



 دیک ۳۰۷ لوس
 ا ه هر واشم تولت نامایزک هله هحل ولدم (نعومراشنسلا) هب رک ادم یاعت هلل

 ماخ نالوا ند هب رفس تامهمو نوسنلوا هظحالم قرط یه بور و هشاب شاب مدلیا

 رکسعو رئاخذو هغا نالوا یهیلع فوقوم كنهلحو باودو پوطو هناخسجو
 کے نوسنلوا ضرع هم اتفالخ روضح یساضتقا بوللوا هعلاطم یراصوصخ

 كح هد ىدا مزال هلب وش هتک و نو وس یه رخ روما ندا روطخ هنن رطاخ

 ریدکت و زلوا لوخدم هدعامز رانبقیا ےک یقرط ربخ بویلبوس یرغوط نوسلاق
 توف تقو رونلوا بوصا یحد هدع اکولم دزن یرلکدل,ا تبوصت كنهلح زفلوا

 هللادنع نم دّوم بولا لیدبت هلاح نسح یزلاوحا نیحافلا رخ بانج نوسفلوا

 1 ناهاوخ رخو نلسرلا دیس ةمرح نیما هلا رفظمو روصنم ینهمنامع تلود نالوا

 هللا نم رصن ) رانوسلوا مرکمو زیزع نوساوا غآ یرازوب هدناهج ییا كمتلود
 ( قفوتلا هللا نمو بيرق حتفو

 * یسلاو ماش ندنفرط زب زعلا دبع ن دوعس نالوا نایاهو سد ر#

 * ردبتروص كل وتکم نالردن وک هباشان فسوب جک +

 یا ۲ قم 3 ۰

 سس رح_یج__

 ۹ هنلابالا

 حج ه درع

a 
 | ۹ = a د وعس

 ر 4 زیزعلادبع
2 2 ۱ 

J E 

EO COبک  > 

 چ عزا عرار تو
 مارک الاو ةحتلاو ماتلا مالسلا سابارطو ماشلا ie اشاب و للا هل بهولا نم

 . انمهفو مکیاتک انیلا لصو دقف ءاشام ربا نم هللا هفلب اشاپ فسوب مرتحا بییاو
 0 میل لصحو مالاسلا اولصوذا مارا هللا تس ا نامداقلا تالا هبح یباطخ هاوحام

 (امز)



 3م تر شم ندا اب توت و
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 أ

 أ

 et ن ۾ س جنس

 7 م عقو ر مارملا اوغلو كسانلا اوضقو ماظعلا نك امالا كلت ةدهاشم نم اودارا ام

 نحمل ام اولم و مارک الا نم ه وةحتسا 5 مهانلماعو مارنحالا و ه اعرلا نںسح 1 و | هاشام

 تااصلا مت هتمعنب یذلا هل دملاو ةي وبنلا نتسلا ءایحاو ةينبدلا عيارشلا ةماقا نم هيف
 ىف انلع هللا ةنم لبق انکو قاب ار لسر تءاح دقل هللا اناده نا الول یدتهنل اک امو

 هرهظاو هند نكمو داسقلاو كرشلا ه لازاو ةقرفلا دم انعحو ةبامعلا نم انرصباو

 نم طلا لازا و داملا و مهنم رضاحلا انایاعر عم ف لدعلا ةماقا ىلع انناعاو داللاو داصلا ىف

 ةيوسلابقحلا يلع هللدحا اوراص ىتح ةبعرلاىف لدعلا ةماقا ىف انلع هللا نمو داسفلا و مهن

 ىلع هلل ركشلاو انالوا ام ىلع هل دم اف داسفلاو لظلا نم للا تنماو دالبلا تن امطاف
 لقن نم عش امر نكلو هيلا سالا اوعدنو هيلع نح ام مکغلب دقو اناطعا ام

 ةف رعم نم الل اونوکتل ههجو لع ةققح نالا کل رک ذنف ناصقنو ةداز راضخالا
 یذلا انیقف ندلا اذه ةماقا ىلع نفعسلا نم انل اونوکت نا ىسعو نه ىلع انتوعد
 هلل الا ناب رقلا مدن الو هدح و هللا ةداعل صالخالا وه هلا سانلا اوعدت و هیلع نم

 هيلع هللا ىلص لوسرلا عین انناو هيلع الا لک وتنالو هنمالا فاختالو وه الا اوجرثالو
 دین ال و هللا هب ادهب یدتهن و هتل ناس و نفلکلا حی ىلع هتعاط بج ولو مسو

 تا مسو هللع هللا یلص هلوسر ناسا ىلع عرشاع هلا الا برقتنالو هدحو هللا ۷۱

 هلال اهلاال نا ةداهش هقشحامه نالصالا ناذهو هیوشا هنسلاو هما رقلا صوصللا هيلع ۱

 هللاربغل ةدامعلا نم ايش فرح نم هللا الا دوعم هلا الو هللا لوسر ادم نا ةداهشو

 یلاعت هللا لاقو دنحوتلا یا ةوعدلاب هلسر لسرا دق هناحبس هاو هللاعم اهلا ذخحنا دقف

 هلا ی ون الالوسر نمکالق نمانلسراامو یلاعت لاق و توعاطلا اومنتحاو هللا اودععا نا

 ةوعدلاف صلاح ان دلا هل الان دلا هلنصاح هللا اودععاف یلاعت لاق و ن ودععافان۱۷ل۱هلاالهنا

 اوعدتالف هللدجاسلاناو ىلاعت لاق اک هدحو هللالا یعدالف لس رلان دوه دبح وتلایلا

 ًارق م ةدابعلاعءاع دلانا مسو هيلع هللا لص قودصملا قداصلانع ثیدط او ادحا هللاعم

 نع نورکتسپ نیذلا نا مکل بحتسا ینوعدا مکبر لاقو مسو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 باج و دنادشلا فشک ی فهرب ثاغتساو هللاریغاعد نه ن رخاد منهج نولخ دیسیتدابع

 كلذن ودام رفع وه كرش نا رفغ ال هلا نا لاق 6ك مشملل رفغب ال هللا و هلابك رشادقف داوفلا

 ةنحلا هياع هللام رحدقف هلابك مش نم هنامالسلا هيلع حسسلا نعىلاعت هللا كح و ءاشب نمل
 ءاملا ىلا هیفنک طساک الا ءیشمهل نوبحتسب ال هنود نم نوعدب نیذلاو یلاعت لاقو
 اهلا هلا عم عدب نمو یلاعت لاقو لالضىفالا نی رفاکلا ءاعدامو هغلاس وهامو هاف غلبیل

 لاسوا هللا رغ اهلا اعد نمف نو رفاکلا حافال هنا هر دنع هیاسح اماف ه هلناهرب ال رخآ

 ضرالا بر عم اهل اذخحتا دقف تابرکلا رفتو تاحاحلا ءاضق ىف هب تاغتساو اتم

 ٠ ةلالفلانم هنانذقناف مالسالا نید ىلا هل انادهف نیسلا لالطلاو لهطا ةياغیف نیدلا اذه



 وی ۳۰۵ سا

 لکناوا ءارم ہلا فوخ هفاخوا هلدحسوا هللارغل نار ةلا عذ نم ثاذک و تاومسلاو ۱

 یسن و یتالص نا لق یلاعت لاقو هدحو الا حصل ال رومالا هذه نال هدبعوا هبلع |

 ۱ مهوف اختالف یلاعت لاقو رحناو كم ل نیلاعلا بر هلل نام و یانحتو |

 ۱ .نانموم منک نا اولک وتو هودعاف هللا الا شح مو لاقو نام وم منک نا نوفاخو |

 | هدحو ا E نم هلا O اوعدنام لواو نلسرلا ند ل اا وه دخنوتلاف |
 |( نمو انیعام هیاعو الام هل ملسلا انوخا وهف هيلع ضرفام لمحو ةدابملا هل صاخاو

 | یح مهولناقو هلو كلذب هللا ان صا هانلاو هان فک هکر ش لع ما ل ب ا ۱

e هناحاو اهناکرب ةهتاقوا ىف ة ولصاا ةماقاب صانو هلل هلک ن دلا ا  

  افراصم یناهف محو ةو کلا لا ءاتاب مه سان و كلذبا انتعاط تحت وه نمو انایاعر عیج م زا و

 نا مهماتو مارا هللاتس جح و ناضمر مایل و ةءارب ةروسىف ةروك ذلا ةبعرمشلا

 ۱۳۳ ا ءانزلا نم كلا نع یهتنو هقورعمو هتنمو هللا لضف اوف زب
 فعضال یوقلا نم قلا ذخ ان و لطالاب_سانا لاوما لکاو اهلکاشامو ةشمِعا و
 تاثدحلا تاثيسلا عدلا لبزت و تارکنلا راس نع یهننو ماظلا نم مولظلا فصننو

 مهلا و هناحیصلا نم اصلا ا باوصلاو فلسلا ةدع ىلع داقتعالا ف ن و ۱

 هشت سع نم a ا ىلعو هبات شا هب فص و ام هسدقش و هللا فوت و

 ههلاشم هنع ین و تافصلا نم همش تداام هل تس و لطعت الو تش رحال و لشک الو

 ۱۱ و لوسرو هلال كالو تنش مالسالا لها نم ادحا رفکت الو تاقولخما

 ٠ نفالا لتاقنالو تافهللا ةئاغاو تایرکلا مررفتو تاحال ا ءاضق ةللاربغ نم لأسو هاب |
 | ثيح نك رعشلا اولتقلف یلاعت لاق نیدلا عیارش كرت نمو نيك رمشلا نم هلاتف هللا ما

 | ةولصلا اوماقاو اوبات ناف دص سم لک مهل اودعقاو مهورصحاو مهوذخ و مهومت دحو

 سو هیاعیاعت هلایص ینلانع اه هد تو ندلاق مکناوخاف ةوک زلا اونو

 هل لوسنر ادم ناو هللاا هلال نا اودهشب ىح سانلا لئاقا نا تا لاق |

 . مهباسح و مهلاوماو مهئامدینم اومصع كاذ اولعفاذاف جوک زا اونی و ةولصلا اومش و |
 | ةماقاىلعو مالسالا ند لصااه نتللا نیتداهشلا ىلع ةمصعلا هللا لوسر قلعف هللا ىلع |

 ٠ كلذ لعف نمو هلامو همد مصعيل ثالذ لعفإل نمو ة زاوا :ولصلا نم ضا رقلا

 | ًاوعدتو هبلع نام ةقيقح وه هانرکد ىذلا اذهف نیماسمللم هل هلل لسم وهف

 نم هناماو هللا طفح

۱ (۱۰( 
 × نواه طخ نالبروس لاسرا هیاشاب ناعلس یسلاو ادص * ۱

 ۱ و جک ین دلا و ماشناسه اشن تقادص یاشاب ن ناماسی لاو ادصکنس

۱ 

۱ 

 ف تناو نالسرلا دس رثا ءافتقاب انعتمو ن دلا اذهل ده ىذلا مت هلا یانلا

۱ 
| 

 ( هنرزوا 0



 ص
 ی NS لاحمتسا ی 2 و منا شم ہا | ا a اشدلاع ۳ و هنرزوآآ
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 ناب

 هاکو تاقوا راما لا خو قوع كرهد یزادت تامهمو مکجهدنا دام فر ۱

 هرا هراو نا یتتاع یسهملاطم تن واعم و هرب و بوط نالوا ناسح هزاخ قیرط |

 ا فان یئان ندنماخ عمط ادعام ندنکی دلبا تسد ءهلاطا هفانک او فاررطا

 تلوهس هعرو ۷ زا هسا رونلوا هلاحا هه رط امازتلا دوخای و هناکلام یهنع و

 ینک ودا كمر و جاور هنسهدساف رکف نالوا نکتسم هدننورد هدنضرعم رولوا

 زا هلکمک 44 دب یر ند رلهقش ی درد 5 هل وعام ا و وڌو ا

 توی نزیتسا د هاب رومام يامآ لر هس ودا یو نور
 تلعت ۳۳ تورد و ها یگ نع هنا روم ام ی راوتم نالوا ساسحا كهلا راشم

 هبفخ نامل وا تحاو ی دکل 7 ا هلا از > ببار تار هل وقم و هلغل وا مدنی تنی :
 ر

 یجراخو یامرف هتج وب هکتفالل هدهع راس ۵ ولاو ماش تلایاو یوابزاب ناب 9

 بول دنا ربطت مهماع صاوا راد هتاعذو TT ردو كنم ا هسرروآ |

 هدنا وص و لات هم رد ےل وا لاصا کف رط هاى | لود اغا مک هس رخ ی ۱

 1 هفاک و لاص ا هم هملع رد ینع وطقم رسم و رادّتا ها رحا تل ههتس نت ی ح

 رب رگ هلعرش تفرعمو كتفررعم هلر تدعام ندهععضاو فالتا یتساشاو لاوما |

 , 0 ۳ 7 ar "پد ۱

 هلعا ار هنقا رطا و ماش تاد بودا 2 هک رادم یر قد دود یر و د بودا دل طفحو

 1 ۱  ۷ ۱5 رسوب
 نام رح ه ریاعاب هاسسلا و رمعم و مامها اعدام نر مسع و قل رط تا ودا تورو |

 نالوا هدف هدهع راس و ماش و اد صو اکع و تم نع هار ور هن اح ناھ رش

 ۱ و رصح 24 3 23
 ۱ ىلە رم لاوما ل وا هدجتمد و یقسه ربح د همهسلع رد تو وو رلمدا رر ه رالح

 . ماعهاو تربغ لاک هنلاسرا لاح یهریخذ بت ندنفرط یسلاو ماش رک وا

 هلهح و ره نوجا كغب دل وا او هبلع هللاهجر اشاب دحا رازح زا نسهلا |

 لوا یعابهم روماوب ناغلوا م ومام كلا کردار ار ا

 اشا دحا رازح یزاغ یس مهروک مدلبا هلاحا کنج تاد كس تو یاعآ قح ۱

 ندنس ر یهریخذ نیسهیلا باتش هذاقلا یع صا بونم ر دلم یعولقو كموح ص

 یهیریم لاوما نالوا هدتتمذ مرولوا ظوظح نسهلا ترغ هکمردنوک هدایز

 كرپ دن هدتحلصم زاضو نسهیملا ولمراو م صا یخدر بودا لاصبا لاحت

 ینلاصم نیش رشلانیم رح نالوا میلطم رصحو نسهلبا رر رحت الیصفت ردهاهجون

 واھ طخ وشا نسهلا قرص ی رودقم ب ول یک هضورفم ةاللص و

 ۷۱۲۲۵, e ف ۰ نسهلوا لماع هلنومضم |

TFT CME,(تدوجخران) )3  



۱ 6 

 ہیچ عزا تار اس
 هتعاط لها قفو یذلا هاصعو هما عاضانم لذمو داقناو هعاطانم زعم هلدجلا |

 هللا الا هلال نا دهشاو هضم مهلع هردقام هتصعم لها ىلع قحو هاضرب لمعلل

 یدهلاب سرا هلوسرو هدنع ادم نا دهشاو هایا الا دص الو هاوس ال برال

 بانج ىلا زیزعلادع نیدوعسنم ادیهش للاب ینک و هلک ن دلا ىلع هرهظل قلا ندو ۱

 هلایلا كوعدا ىناف دعب اما یدهلا مسنانم ىلع مالس ماشلاربزو اشاپ فو ترضح

 یلاعتو كرات هلاو نهتم كرجا ها كن وب است لسا ىنلا لاق هل كیرشال هدحو |

 دقف لوسرلا عطب نم هباتک یف هلالج لج ربخاو هناسل ىلع نیدلا لک او ادم لسرا
 هاوسام ةداسع كرو هل كىرشال هدحو هللاةداسع ىنا هللا یعدام لواو هللا عاطا

 لاقو توغاطلا اوسنتجاو هللا اودععا نا الوسر ةما ۳ یاس دقلو لات هلال
 لاقو نودعاف انا الا هلال هنا هللا یحون الا لوسرنم كاقنم انلسرا امو ىلاعت

 | ىلاعت لاقو نودسب ةهلا نجرلا نودنمانلعجا اناسرنمكبق نماناسرا نملساوویلاعت |

 . نوعدب نیذلاو قلا ةوعد هل یلاعت لاقو ادحا هللاعم اوعدتالف هلل دجاسلا ناو

 | یلاعت لاقو هللا نودنم وعد نم لضانمو یلاعت لاقو یش هل نوسصحتسب ال هنود نم

 برقا هرض نل اوعد دیعنلا لالّصلا وه كلذ هعفس ال امو هرضت الام هللا نود نم اوعدب

 ها هیلع هللامرح دقف هللا كرشي نم و ىلاعت لاقو ريشعلا سئلو ىلوملا سأل هغ نم |

 لالح لح او ءاشي نل كلذ نودام رفغ و هب كل مش نا رفغ ال لاعت لو رالا هاوامو |

 سابلانب و ات یفالتخ الا و هل وسر صاو هللا صا عام اییع ین ندلاو هلوسر هعاط)

 هلنالاق عدلان ىناثلاو كرشلاین لوالاف ةعباتلاو صالخ الایا نلصالا نیذه دنع |

 لصفو ادحا هر ةداسب رشالو اغاص المع لمسلف هر ءاقل وج ر ناک نه س
 هلا یعداموه ساسنلا هیلاوعدن ىذلا نیدلا لصاو هللا باتک دنع نیفاتخما نيب عازل

 ك یو هملع هللا ض رفا ی ذلا ضار فلا هماقا و e اس و هماع هلل ایل ۱ ۱

 زوه و كل اهم رف هل كادح ناف لصفتلا نع یفکت هدهو ةا نم هعلاونو

 عاهتنالو تلا هنا ےتدھشو م e al | بجواامالا کمزلنال و ةرخ ١ لاو اندلا ةداعسا |

 ةرظانلا متیلط و سمالا م کیاع لکشا ناف لطابلا هنا متدهشتو مکیلع هللا مرح اعالا |

 مدیا ناف اتدنع ةرطانلاو مکتعواطم الع نواشالاو ؟ < رظانو هع واطم انم ک ءاح ۱

 مهاعاف اولوت ناف هلالح لج لاق ک لو یدیل ىلع لالضلا مترتخاو هل رفکلاالا |

IE : 
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ov لوس 
 كاياو دسن كايا نس دلا موب كلاما لوقن و معلا عيمسلاوهو هللا مهكيقكيسف قاقسش ىف
 . ريصنلا عن و ىلوملا من هناف نيعشسن

۳0( 
 * تار رح ینىدزاب هنسلا و ماش فر مت مان نابلع ندناماهو اوت

Sms 
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 ب رحنا نه هلو ا
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 . ءارکلا ةدعو ناعالا نبع باهلا روتسدلا بانج یلاع بانج ىلا یسضلا ناملع نم

 ۱ هللا هملس اشا فس ول جالا ماشلا لاو مرکلا ر زولا ماشاح الاو ردقلا یوذد مالا

 هللا ةحرو كيلع مالسلا تابقاللا تالاصلاب لمعلا ىلا هادهاو تاف الانم است

 باوصلاهیف یا الا ی رعنامیلاعت هللا ءاشناانناهورکع تربخا ال كرب هدمب مش هناکر و

 ۱ ةع رش لزتل هل باتکم قوم مهتع واط.نومکح و با رعاو رصح نام ملا لا وحاب كملعت

 | نودمو هنشلانع نوهسو یوقملانم فعلا نوفصن و مسو هماع هللا یلص دىلا

 ٠ رغلا ثداوحملا لكو سبالملا ف راختفالا هذه کلا وحا لثم مهدنع كلسب الو ةني زلا

 برع باکو یب رع لسو هیلع هللاییص دم انس و باعا نحو اهن ولبس الف هلل ةبضرللا

 اذم کدنع انک ال انناوهف كلافرح الا هذهریطست ببسف ندعجامهیلعیلاعت هل ناوضر

 اههج وو نیملسلاتراصو قاز رالا یلعانیعتام مکلصت انکما مو عقاولاب ؟ انملعاو ماعلا

 مالسالا ءامد تقع | نحنو ةب راح مههج وت ناکامو ربا بلجام اوعلاطب یکل مکفرطا
 ۱ هدام و كتلصاو یهو هات با زعلا دع دلو د وعس مرکلا تماما بتک نالاو اتام

 ۱ س 0 ۳ ۱ ج ی سم / اگ

 ناف هژلوسر لع هللا هل زنا 5 اسم یح 9 میم لکو 2 املع نولب 3 من املع نولسر

 ۱ اومل و تهادم هعا را ىلع هحاصف وذ E اع هعل را ۳ اوسرت مدراو میهتشا

 . مهلصوت یتح مارک الاو ماشتحالاب یلامت هللا ناماب مهلاست و كركلا ةسدم ىف انلع

  نزرفم نیمرکم مهف اوبلغی اتناماع فومن انناولو هتوقو هللا لوح نیلاس مهدرنو

 | قداص مکلاس فا ناما فرغت انال اناملعب ءیجت یتح نامالا ان اولس را متیهتشاام ناو
 | ىلع ةدايزب مکیلع ضرعن نحو هعش یلامت هللا ءش نا قحا ةنايد ىلع فقونم لکو

 ىلع تاماقلا ءاسو هللاربغل نابرقلا حدو ةداعلا ف كارشالانع د وع س و فام

 باطقالاو هولا باخ او نیطاصلاو ءادهشلا و ءاى الاو ءابلوالا داقتعالاو روقلا

 اهدازو كارشا ان دنعهلک اذه و طسوتلا وةعافشلاب کوج ر اذهکشب واردلاو ءارقفلاو

 | فلطاو ندلا تسو تاحراا ءاسنلاو طاوللاو رجا برش لثم ةهاظلا ااطتا |
 ١ راطلابرضو یواهقلا ثدماو قرولاو ةاقنلا بعلو هلجرالاو نتتلابرش و هللاربخ |

 ۱ هللا نع دعس و و اده لکلف هللا ةداىع نع یھلام لکو راعشالا و ءا رقفلا بعلو ۱



 او اإ ف هوجولا ةاعا حو ءاملسلا نم هوشرلا وصف و i داملا و لاک
 هلادنع عافتنالایلع دصاق یزد و ین انح رش اذهف ناملسلا ناشامو ةعدب هلک اذه

 عیسلا رطاف لزنم عا ربغب و كل هللاةقيقح اهمزاولو كل ةکلم كترتاد دومس دنع مث
 لسرا جالا عواط یف رطاخ ناک ناو تار ی لصاف تاو تنش لصنام تارا

 وهف اهنع بنحم ىذلاو هعش نحت ةبققحلا هنایدلا بجو یذلا دوعسو تنا هجاوتن ا

 ا الاف تاومسلا رطاف كلغ نج وتم نحو مالسالاند ريغ ندالو فصض |
 .دمتعلا ی انلاوسرتو مهضعن ءاماعال لامقاب مالسالا مد تقع

)۱۸( 

 * همانا وج لالب زاب هد وعس ندنفرط ط یسلاو ماش *

 اهتن و ةعبقلا مون ىلا هللا اهدبا ةبناعلا ةلودلا فرط نم ماشلا میلاقا ىلاو نایلسس نم

 علا دع ن ۳ ۶ EG ةا لها جات Irs ىلع
COا  

 ۵ د إ 9 ج ا E تاس ۲ <
 (E ا انها اهلل ۹ مس سس

 ھه سس 5 و س 2 8 تب

 ا او نیسنلا خاس لع مالسلاو ةالصلاو نلاحلا بر هل دكا |

 | لس رملا کیاتک انیلا لصو دقف دعب اما نیدلا موب ىلا مهعبتب نمو نر رهاطلا نییطلا

 ۳ هر هانارفو ین ال اک کلاوحا نع ءیینلا اب ففسو افلاس لا
 باطح تا نمهلوس ر و هللا ها امر هع یلعف ەي وسل و داحالا ی قلا تاب NE نم 2 دا

 | ملا لاقاک ناھا ا دوس و نلاحاا لاح ادهو نک رمشلاو ر ءاقكلا هطاخم , نیملسما لا ۱

 | ةعامحا لها نح اماو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشتام نوعیتیف غيز مهبولق ىف نیذلا اماو ىلاعت |
 هوا ثیداح لاو ةمنا رقلا ةف رمشل تاب الا كس رق و نمون ةيدمحلا لا نم ةنسلا و

 | ناملعهلسرا امف كلذک و ةعاجلاو ةنسلا لهاداقتعا ربغ ؟داقتعا نا اذهب و ةمرالا ةمالا |
 ۱ تاداقتعالا و هنهالاس ال ار طلا ىلعهنملا وهللادمحاننا وتاهشلاوقار بو ال یواما یسصلا ۱

 هللاتس یل لا 6 توع اهلعو ی 2 اهماع هّقف و و یلاعت هدمخ لزب و ا ۱

 هدحوت انتطابو انیهاظف ةرخ الا یفواسدلا ةوحلا ىف تباثلا لوقلا اونما نذلا
 لا اوعبطاو اتش هباوک رشتالو هللا اودعاو یلاحت لاق هباتک یف نهب اک هنافص و یلاعت

 تیمامالسلا و د وصل |هملع لاو هامح نونم وا مه كل وا کنم مالا یلواو لوسرلاو

 مهلاوماو ۽ مھتامد ینم اومصع اهولاق اذاف هالا هلال نا اودهشد یتح سانلا لتاقا نا |

 ناو هللاالا هلال نا ةداهش سمح ىلع م لاق اکو هلایلع مهباسح و اهقح الا

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

| 

۱ 

ِ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 
۱ ۱ 
 | عاهاب ارفک بجو. كلذ ناف و ةرحفلا ةرفکلا یلعاهورفن نکلو |

۱ 
| 

 | ها عاطتسان رم تدلا جحو ES TLE راد |

 ( :رایس )



 بلاو تاتکلا نرم 1۳و الها رشاعم هقفوتو هللادمح نحف البیس
 لح اتش هب كلرمشن الو ايلا لزا اع و هنلاب انا ةناعالاو ةمااسالا ناکرالا نوُماق

 ۱ لب اه واسالوو اس اطا س نامل ۱ ماما كاد لع اعطا و هلام رحام مرحو هللالحا ام ۱

 هم رالا تهاذلا هما كالد ىلع عجاوا افقح نوملسم نحف ادعا ن دلا ءادعا |

 | لاسراوااتاملع نم ةعب را انم مکیلطاماو ةنسلاو باتكلانم ىدمحجملا ن دلا اودهتجمو
 دشرلاناس دقو انربغ نم ست كلذ عقو دقف ةرظانلاو ةثحابملا لجال مکیعوطم

 لیقام اذهو لالضلا الا قلادعب اذامو مش نا قحا قخاو قلا صحصح و ینلانم

 لوا تسلف بون ذلاو یصاعاانم هالا امواسرتعا ام اماو لاع لزازتلاو لاق امو

 | قرفلانم جراونا تعز ا مالسالاة راد نم انج رخ الو مالاسالاف ترسک ةروراق
 "ان رشدقو ةيدمحلا هما نم ةعامحاو ةنسلا لها ةديقع فالخ ىلع مهتديقع نیل ةلاضلا
 | بجوبامو اهوحعو اهرفکی اع یدهلا نئس كلذكو یصحال ودعتال تاي اب ىلاعت هللا
 ةسسلا ةنسحاب نورد و تاسلا ناهد تانسل انا یلاعت هللالاق اهدساقم درو اهد ودح

 نورخاو ءاشب نل كلذ نودام رفغل و هب ك رشا نا رفغل ال هلل انا رادلا یقع ¢ كل وا

 ا سس ست اس سس تست اتات

 ٠ هيلع هللا یلص لاقو مهياع بوت نالا یعابس رخا و اط اصالمع اوطاخ مهبونذب اوفرتعا

 ترح و یر ولارخ نم زینهعرشلاد ودل ا تعقو دقو یتمانم رت اکلا لهال یتعافش لو

 ءاسنالاربغآ ةمصعال و یلاعت لاءاشام ىلا كلذك اهم یلاعت هللا لوح نحتو اذه اننامز ىلا |
 | یلاعت لاق ةعامطا وةلا ل اها ةديقعو ةيمالسالا ةلملا ناسل اذهو مالسلاو ة ولصلا مهیلع

 | هلقلخ ان رسم لکو یلاعت هلانذاب تاریخاب قیاس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ماط مهنه ۱

 | دودح اوملعبال نا ردجاو اقافن و ارفک دشا بارعالا یلاعت لاق ةنتفلاو له ا كريس

 ٠ ید کتاداقتعا باذکلا ةمليسم ةو ةيدجت ةثفةيدالا نکس بارعا متا اذا هل زنا ام
 ۱ نع جرا اوخ هبعاب ةقاط و هنسلا لها ندلا ها دعاوه ةلهح موق هعد و

 ٠ ةلتاقلاب مالسالا ةناعا ىف مكتوهش تناکناف ةيناطلسلا ةعاطاو ةنسلا لها داقتعا
 | ةالصلاهلع لاق اهناتتفاالو ا 21۱ 2 رحفلا د رفکلا ی ءادعاولتاقف ةدناملاو
 | ةطاخ مالسالا لها نوطاخت فک و هناسل و هد نم نوملسلا لس نم سنا مالسلاو

 لا نعل عن هتتفلا مالسلاهبلع لاق رخ الا موملاو هللا ن ا نولناقت و رافكلا

 یدهب و ءاشب نم لضب هللاناف انسح ها رف هلع ءوس هل نیز نها یلاعت لاقو اهظفا نم

  یاف تدم لا یف 6 مهکلها وهف اوکله ساسلا نا لاق نم مالسلاهبلع لاق دقو ءاشب نم

 رقعو مھضا عا و مهلا وما ةحاتساو نیماسلا لاتف نم اماط مظعا و لضاو ءوسا ةلاح
 ۱ 3 سا ی ۱ 4 :

 ۱ لهاو ن نجس 1| رفح و هضر ق لاد رخ یهیتلا ماشلایجا و نم مهار د قرح و مهیشاوم

 . كد E ۳ را ا نیملسلا هطا E كلذ ىلع ىرحتلاو ةلقلا



- ۳۱۰ = 

 جداوخ متا لب نولهاح متاو معلا نوعدت فیک و ةلاضلا قرفلا نم الا نیدلا ةا نم

 رومالاو ةلئاز مکلاشا تاخ دقو للاب كالا نود رت و ةنتفلا نوغبت غیز مکب واق فا

 هللاب الا ةوقالو لوحالو نوباقنس بلقنم ىا اوماظ نذلا عیس و ةن وه ص اتاق وا

 مکتبسن و یدحنلا خیشلا ةصق ةربع مكضكيو هللا ىلع اناکوتو للاب انتستحاو مظعلاىلعلا

 مکیفکی یدهو دشرو م4 کل ناک ناف هب ر ةنعو انماش انشکتو هبداو مکتکسمو هلا |

 بیرق نم کرش اوفک و متنک اک مکناطوا یا اوعج راف ا رصتخم مالکلانم ردقلا اذه

 اولتاقف یلاعت لاق مکیلع هل انبستحاو کف افویس دمغقف الاو مکیاع ساب الف دسب و

 اولتش نا اداسف ضرالاف نوعسی نیذلا ءازحو هللا سما ىلا ءوت یتح ین ىلا

 یخ ق درح ادالاو هنتفلا لر و یدهلا عيا نم ىلع مالسلاو هللا هعب رش ی

 ۱۲۲۵ هس بجر

(۱۹( 

 و یشدلوا نا عده فا یت نع هدادم كندنفا تلاح * |

 * یلروص رب رقت ٭

 داقنمو عیطم هبهساعتل ود دادغ ءیلاها رک عامسا 0 ورندهوا

 رلهسلن | مهف راربعا ر هن یندا ندهبنس تنطاس تبناحهدنقح یرابلاو ندن راقدلوا |

 یناهبحو ارزو یتحو ناس ینفحهءلاق دوش هدنمالک نولوا نادر ور ندر یس هلح

 اک نوت ی کک ش نوا ندنفو یزلکدادا نامجت یا اشا هدنعوقو

 ا را لاو بوالتشاب هقلاتوح لاقو لف هدتکلع نورد هسا زالوا لصاو

 لاک یک رروتک یسهدژم اقا اوکو جارخا نددادغب "ةفخ یتسکیارب ندنراراتات |

 فا ید رابات رب ید هد روص زور دنحو لاخدا هرهش هلا تعرسو هلګ ۱

 ا ها وا ناهد سرت ردا رشت ےک شمروتک یتما
 ۱۳۰۰ لرع هاردبا تیاور یب راقذلوا روم كم ردنا تئارق الع نصا اقا |
 ۱39 6 ع ند داوم نالوا :یعولعم كن رلرک اب. رارجا لیهست هع لاک |

 هلدوعوم لجا هدنراتنطاس نامز كنبرلت مضح هار باط ناخ مس ناطاس موح ص |

 نالوا یرادقوج جا هللا لاصم ضعب راد هنیروما یدنک اشاپ ناهلس نالوا توف

 بابرا هحبلبخ یخد هللا یوم بولوا شمردنوک هفرطوب یتمدآ رب هدنمان اغا ناملس |

 یالکو نالوا ندذوه باح ا تقولوا هس هسالم قلوا ندشاردو هععض ۱

 عج هنگ هلن هاسو كمر کک یا كهيلاراشم یاشابو ناسا لیصحم هر هملعتل ود ۱

 ۱ ۱ تودنا رک یا هم لق قر هتترو زارنا ییدادمتسا ۱

 ( هناواژ
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 تمس هلا دعاوم هع كرەهد رولوا تحوم یهریثک عفانم هبهاعتل ود هسال وا

 تمه كناغا فسو موحم سمالا قاع. یدبا شما زاغآ هکمرتسوک ییتلوهس

 داشک یس هم ههبلایعوم نوا كلر و قحدادعتسا رب هلما لوصح لس هناعاو

 اشاب ناهلس یسلاو دادغب ۰ رایدلبا لاسراو هبج وت ا راد اد توردتا

 شلو رارقتسا یتموکح بولوا هرفاو ناس ییهنلوا هبجوت هتسودنک دا هسا

 كهبلا یعوم نکیا مدا رب یا راوتسا یرطاخ تباعر هدفانک او فارطاو
 هایلاسرا تارپ رحت ج وز با هفاخاو زای بولوا روضح ندتلوصو هرکب رايد
 ییلناریمریم كناشاب ناجلس هبلایعوم نوک رب نامه . یدلشاب کما رازب یتاود یالکو

 ندتماقا تدمر ۰ رابدّتسا الحاو ییز هنس هر زج زفاس تورو عفر

 تی رع هداده تولوا ,قالطا هلتعافش كولا راضم:یسلاو دان < ۶
 هرکص ندنتوف كناشاب ناماس نکیآ مدختسم هدنامدخ ضس ردق هتنوف اشاب ناملسو
 شاپ نایاس یرادفوج ما هبلایموم انا ۰ یدلبا مادعا یهبلایوم اشاب ىلع ییاخ

 ضمب راد اکآ بودا روهظ یرفس رصم هدنروم هنس چاقرب ندنفیدراو هداده

 ئ

Aیتیقحت كشتابفك هل رانا عامسا هبه یلعتلود رایضعب ويد رولوا رداق  

 لیخ هسردن وکی سادختک هلمدا كس نوا یسلاو دادخ هغدنلوا هظحالم ریبادت

 یرارب رقت كنسیرثک | هدقدنلوا قاطتسا راحت ضع نالوا یتیسانم با دادش هدا

 توا و هناغوا دادش هرکص ندنتوف یدنک و بونلوا هبجوت قلناربمریم هناغوا
 ادعا زا مدیا لوق مەخ و کرد ا هتسلوا نما رو

 ا2ا رع یناذختک یولوا نوف ها راهم E رب دا
 ۱ ییدرتسوک داقنا تروص هتم هن كدهحنل وا هج ون هب ودنک هدقدا وا تلاط هدادغب

  یسافا یرحیکب و یاشاپ ناهلس یرادقوج ما نانلوا دم و

 ۱ جا نال وا عن ساقم زی رای لج E نکا شلو ناک ی ۹ 2 کک

 کما دهع یو یناغوا هش ر و یشحوت هس لوا نداشاب ناملس یرادقوح

 | كده ر دتا. هبجوت هبودنک ید اشاب ناماس نالوا یسلاو دادغب الاح و یاس
 هنتسیحلبا هسنارف نالوا ےقم هدتقو لوا هرکص ندکدتیا دیعاوم هڪ هڪ 4

 ندهلعتلود رۆ یسلا باکترا ما دعو شورغ كب زون بوزاپ بوتکم

 هلوق رکسعو هنیرلکحهبمهدیا طض یدادغ دوځ دوخ هگدفلوا هناعا

 لیهست ین رالنع تولوا لیلد هتفجهللوا رقتسم یراتموکح هل راستا طض

 سلام زمغیدنلوب كرک یاد هنرومآ دادخ وب و رولسهدا قیدصت لوف كرلت دیا
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 روه شم ندا رشا لصومو یساغا ی رحم لو و اع اعا هللا دہ یا س یسهدو و

 مر 1
 (a 0 E TESTOR ح

 ص هلهوح و ۳ اشاب ناماس تا ی هدار لیلخادع ۱

۱ 
 ندر جو دادغب ندادش ودمآهدرلتف ول وا یرلفدا وا تلود رئام رف و ا
i 

 بولوا هقرف ییا ت .E نا E ا e نالوا ر 14 و دوو

 . تاس ید هسا ردا روهط یدلزس ضع تولز و هررزو ر نرخ 5 یقاطرب

 ۱ یف رط ق وا ن سرئسد هننادراو فرصت هققح وهاک ٥ داد كرەنلوا تدالحو

 ۱ تاعن ندفع تفخ حو رش E 4 ر 2 هلو یشاط ر کندو حیجرت

 رلن دنالهست قحا .ردشفل والمع هل اینا لوق ردق هنا و و رل ردنا حبش كرد ردا

 هدنر دق یعوقو لاقو لق ,e هر زور يدابد ندرادتفا بارا هلعتل ود

 ۱۳۳۳ ۱ E یاوا فرصتم هلا ما فرضت راهشا تاس
 لنلوا هدنامدخ قلعتم هدادخب راسو یرلادختک وق ندنرلقدلوا - باا

 هفاخا ی راضع و لالضا یرلبضع هلدعو ها هفارطا تودنا لصاح هرشت ؟ عفانم

 یرک د هدالاب یتح ۰ راردا رارصا هدن رالوق كرهبد رلردیا ی 2 كقلخ 4 ۱

 ا یرلعا ینو لع ن EG راید یاتاب ناملس یرادقوح جا ندا تقس

 ندناکرزا ینمرار مات ىلەضوص نالوا ییارص دادغب هدف ول وا هاغل وا نارفتسا بج وم

 یرللوق نودا زان هرزوا ثاماا تیاربس هرخآ هدمکیدایا N ین هام

Eفس وب هدنابوت یرامدا و یسلاو دادن هدمکن دانا نامات همکح هما اشفا  

 تاغ اغا نافس یسادحتت کو ق ندن رلکدمهربوح نهاد هلهج ور ین رلت رضح اغا

 تور و نوتلا قاش وغ و هرات رضح یدنقا دشار سر قردلوا فخ

 ۱۳ روم و قرهیدزاب نایسش ولر ندنفرط ییسلاو دادعب هلسیلعت كنآ
 | لوع هسللود كنسلاو داد اضتفالاسح هرکص ندنو ارز یدلوا انف قحا

 مکه بولک هی رطاخ هدام وب زامهلا هنیرزوا بولوا بلاط دن یا ها
 ۱ لزع یخد راضعل یوارلایع ةدهعلا . یدا شعد رولک روتف هننرغو تمه هسلوا

 ا ردشبا یالوقر یتوب رلنال وا صقان 1 صاف یمهق رنرلکد لداق
 ِ ر ولوا علا هب 4سال ا تود یار OT ونس دارا كدادغب رلر وهدا لیهسل

 ۱۳۳۱۳۲ یراماتها دن راح هظفاح و :راو یرارکسع ب كس نواو
 ۱۵ فک ا رهش ید ینعابنا کلن و یرلرشانم ناراو ندهبلءتلود فرط

 تو تقلا هرروا تم 3 هل رل مشاسم تلود 13 و هوحوو رار دز

 هد ادب هقشح | ی رلر د نم ه وا راد اب E a ره زر سرو , ندحراخ هه دنا
 بک

e 
 ۰ ۰ 1 ê یر é ° ۰ ه.

 ناد ضو راهدار یداش نا وا دهام ةه داب ند 3 ش 0 ندادن اخ یا رشا ےدوزا
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 یرلت ۱ رهش و تاص هدنفشح و شو | وط ی تان هماعتل ود یالکو هلا

 بعصا یرافدل وا بلاط هنکلیلاو داد یسر چیه ندرل و نکیآ EE شلو

 ندرادتقاو راهتشا بارا هلوقموب اراز ررلکد یهاو هسنل وا داحا لبلد هنلوق كرلت دا

 هلل وهس یفانم ردق ویو اا یرلکحهسهدنآ لمحت لوا یعوکحم كرخا رانال وا

 رک اچ و قحا ردیهاظو ىلج یراکجهبعا كر هجریدقت یراکج هلس هل وا سرتسد

 نالوا هدفرط وب یتسبرب هدروما میدلوا ر ومام هد رام ربع #۷
 | اشا رکب وا یطفاحم زو ضا الاح هلحزا مدمهلوب قباطم هعامولعم و تاعومسسم

 هنب رکسع ییا مور ٌهفاک نوحمادعا كناشاب دو هرق یی ردنکسا یرلترضح

 | ءدتسم تكهلاراقم ید یرا رفحادنع هده داوا زومام هلناوع تا ۶
 | ندنرس دن لاصتسا كناغا دوم زع رکفو اه راو لد یا نوا بونلوب

 ةت هقش كسره رک الا هما یراهدارکب و یر دو زا 9

 | هنلحم نکشمشود هنعز كدلبا لبصحت مات فوقو ایوک بونلآ یرلرب رقت انلعو ارس

 کل و هدوهم زک رم ادب 7 توشوا قلاطم هزموق و الاصا تحیلصم هدقدلرا و |

 هنا رفا ندنبسهتس یا رویا اا یا ی رضم هو تل

 مهن ازجاع تاق وا ر هحنلک هنح رات نوا زوکیا می دلوا رومام هننرافتس

 عوقو هنس ىلا هدنتسایر یدنفا دشار موح ص هلیصوصخ و راد هتیروما اراصت لود
 هسنل وا دادعت رانلوا فقاو هنروما ابوروا قرهل وا م رح هنسهاج كنالاکم نالو

 ی راراوشمو راوطا هدقدلراو هب هسنارف نکرونلوا قاغا هدادعوا ید یرا رک

 ید هنسارجا كت اماعت نالیریو هعدب ى تاب توس لو قو
 NE دکور عال هاهج و وش هی رطاخ كرا رک اچ E A غا |

 اار اشم نو وط ها نت تاغ یتحلصم هدقدلوا رسم لوصو هف رط لوا یلاعت

 هر كج هر و هصش هنناش كنهماعتل ود بایت هللاذاعم و قر هر دشالقو ینجا

 ییدلس هلا ینهذ كهبلا راشم ىلاو كر هسعا تم یغد نددوقن نادقفو ترورض

 تار ادنک هو رک هک هاو مهنا زحاع عومسم و اغاو قد وشت هب وب اه یاضر ای ردو

 تامدخ یلاما راس رزکب کوو یصوصخ یسهرادا كرکب زاد نالوا یهاود ۱

 یاسعاو هوجو نال و ۱:/ندفت ون 5 ناخ كنلا مور رک قرهلوا تراسع ِ

1 

 3 ات هحرد دععل عح هل وا ملات کم نزف هد ر وص ییدعا ل E هد هءاعتل ود

 ات داع ران دیا عطف ین ل هر مکیدتسا زا رحآ مب ه E ندن و و دعو هس ص جل هم راو

 یک زک ادختک وق اند داع نب یخد هسیا یفانم هبهبلعتلود میسر قمل وا یس ادختکو ق

 از مردن ادهعت هناصحهبنس ESE م ا سس كرد م ا یزک روماهفاک
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 هر مو هدنر هناهاش هناس كتمه یلاع هاشداب ر نالوا نمز یور هفاخ و ۱
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 :روص و ردا ظح ندنراف رط تعالمو هنهادم یحازم ۳ توباشا

 هممصت کلب و یروما ردم كن N اغا هل رل ه والع زیمآ تحلصم غ عورد ضعل

 هدداو و كردنا تفلا هرزوا تیم رک هلبا رادرتفد الوا هدنماقم یس هرکفم وق هروک

 بولوا ,دونع و ربکتمهبنیم ی دل وا زمعومسم قحا مردنا ارعا ید هلبس هطسا و كنا

 قاساشا دح نورو دوج و هت دک هدایز ید هکدشا عاّتسا یرازوس هلوقموب

 وات ؟ وشعاعلا هللا لط هلا ا هثحم ندلاح تقشح هلګ ردت هدلاح یت دن وط ی راي داو

 فالسا هلهج و رب یران واه جانم كانیراترضح زعدنفا هان اع هاشداب ولتمارکو

 یالکوو هنس تنطلس همدخ و یعاظن كسرلکلم امناد بوبلوا سقم هتسرامارکا

 كن رل هلم اعم هلتح مو تقفش و تراع ندنس هشب دنا ی رالاب ا كس را هاعتل ود

 رداق هعاشا یرل هن کولم تاد دهت ندا اضتفا یخد هدنراقح رانماس نت

 ۱۱ اعات رظتمو لومام ند کم رف با هل رب 9 ته دیلی هاشداترر
 هر : ارابسا اح هس رالودو ند هدنس ا 2 هاب اش نمشد هلیو و تفادصو 0

 هدنرا هنلعتللود یرارقحا دعوت توش لب ات یداع ندنش دلوا تم دخ

 ندقه روم لاسرا ۵ زکفرط ط ی رالوقرب شل و هدنامدخح هع و شا بنام عطف |

 یزکنرذف نار الا ناب و فطات حد هلتهح و و بانج یرلن واه ما سم ۱

 رد راکرد یراقحهروس هظحالام آ قا ر ط هناصح كنهثا وب هسح ول ردعف رت 1

 نامالا ماما هک مروک قيال E زکشاردو لقعو E درس هقشل ندوب

 هلوا راذک رطاخ كعا لم هنیرایداو كلفكتد رك ندنرل هلع یاضر ةر نکا

 بدم تلود هلع تلود ادعام ندشدلوا بحاو هنملسم هفاک تیاعر کیو نان

 ندرلندک هسرابداو ناصع ویل ورد هنس زویش ندنخب دلوا هللادنع ن م دن ّوم تول وا

 هاماحا یدنک کل و شل وا دنم هره ندرانعا م الا یتفادص هدنراتمدخ کلن و

 ی دم ردانشا خم راو عی مولعمو یهلایلوا ءرصادوهشم ییدلوا درفر شل وا

 بانج هقش ندس تمدخ ههباعللود نالوا ى ممعت ےل لو کا یزوس هنمو

 هج زس هلباغ رمعلا ةباهن یلا بون رک وا ییهینس تطاس جانمروالد ر زور یک ز کف 5

 هون اهاش هج وت نسح نالوا لجو یهاط یتتمسم یورخاو یومدو ماد و

 قل رط وش ب بویمروس جار >| ند رطاخ یخد ین هغ دلوا لاب یافص لئان هللا تبرهظم

 لوسرلا غار و و کا لا یخ ود یدلبا قوس مدا وش همیقتسم

 یرایداو ردلسکت هلی اهداف هنس دارا متمدخ مت هر ول سه رک تخآ غالبلاالا

 کت ید ندفرطر هسا رونلوا كرد ینح همای هلو هدنساتنا هدافا ندفرطرب

 ) ندم ها زحاع
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 هجر دقت يی دلوا کا یغح هس وا تولوا و كغ ردق ی رلک ندم هنازحاع

 بولوا لاح نا ر ود ارس یک وا تلاق یخ
 یغابب هلبتهج هفاسم دعب دادغب قحا مملبا توف هققد هدر رح هف رطوبة فخ ییردب

 ندنهوج و هلصوصخ مولعما یراعسط كنسلاها بولوا هدنمکح لقتسم ر

 ترانحت هاقفا هب هک یرسون هللا لا زالوا رولوا ندشیدن وا زلال و
 رک هدف رط ول هلو ندو ها هجل تسمه هبضق ید یجح هل وا

 بوبلشاب هغل وا مولعم یلاوحا ضع كد ادش هخدنلوا برقت هب یلاوح لوا

 كهبلاراشموردا نت ردرلمک یرارکفالخ و ردرامک یران واعم ورادف رط كاناشاب

 راکرد یرارصا هدندانعو یک ینیدلوا فوصومو نام کج هما لوف حالصا

 یداش دوخایو رادرتفدو اغا هللادىع یملسام هرص روهشم هجر دفن یییدلوا

 مدا رودعو ردنقمر رخا یاثما راد و دوخان هداز اشا ناهلسایو یر ندرلهداز

 رد ندهبدات ینلاسم نالوا تولطمو کرک یاس دو تمیسح بطخ وب بوتلو

 شتسیا نامز هنرهو یهاظ ندنلاح هبصان یسملا تمدخ هاوخد هجو رب ههىلعتلود ا

 كنرلرد اج بونلو یر رداق هطبض یدادغب یدنک هلبا جارخا ییاشاب ناماس ها

 ردنا تداهش متع هدنسهجرد مزج هنف دل وا یرادنقا هراتروص نانلوا رک ذوب یخد

 اکس كدادغ هلیسح مصخ ر ید ن نس ردنا دهعل هارجا یون نس کمادام هسا

 ةب اغلاةیاغ نوجا كمل هد مردبا رب رحت هرکص ندمدهعت و ردنا دهعت هنسفلوا هجوت
 نولت كنامز هکمروروک قفوا هتحلصم تعسط یاسحا تصخر ر قرهلوا نخ

 نالوا لهساو نکم یسارجا نوک وب و یتیدلوا یراح كراصماو دالب عیح ییلاهو

 ۳ 1و ۳ حس
 ی لوا رذعتم یو مینا کا هرکس نون یو ا رسا
 بولوا توف هسیا رشود همان تصرفر هلغلوا ندروما شفلوا درع هرک رازه

 یا ریناع دع کو ولوا ماد راک یطاتمدوش انا هو
 زحاع ندناکسا یب هكدا تشت هنن راتروص مازلا یهبلا راشم بوراو هفرط لوا

 یرامدا و یرلت واعم هر او ولزک هدفرظوب هح ر دقت ییدسا مزج یغحهلوا

 یحهدا ثشت لاح ره هنن راتروص كمروت هدفرطوب هلا ر رح هرانا هسا راو |

 کمروتک هنب رطاخ هکلب لکد قلا ها ندروما هلوقموا هدتقووب ۰ ردراکشا

 بسک تسرام هفعای شيا هلوقموب هده سیا موزح ردقنیه ینیدلوا ردنا تراسج

 نوسلوا هللا زوس هيا رازامهلوب رب ثكجهرب و ها بولوب لوب رب کا راندیا
 کلو ردندداوم نالوا مولعم هللا هب رحت رازه یرلکحهدا قب وشت ین رایضع

 رذاځ هع هدنسمتک كن رللوق هتل وا لاّوس ندرلنالوا قلعتم هف رطوا ن



 زا قیفوت ندناحاا یطاق تاج هتمدخ نالوا عفان هبیدمررس ةيلعتلود نالوا ماع ۱

 كد هدفدلروس ار ا ماع اعطا می دل وا هدنتس ته لع ندعلا هللا ىلع الکوتم لرد ۱

 و کو ت رهح نام رقو صا هدلاح هو ه دیاب ۱

 ۱ حاضباو یدمجا ناسم حریم رب ون ور هه ماش هع ده و عفر هنهاکسد تارتق هاکراب

 | هتسخ ر ندنداهن تفاز داع هدالف هدنام ز یه نوجا یدم ند ناتم نام ,

 دادغ ا را اشیلا هعفانم TT ۳ E یر را هد دار

 هدوهس و تسع یرادتفاو مد فرص هسر واک مزال 0 راتعاو

 ا هک اذم هکنا یرات رضح اشاب ۰ ردعفلوا ضيوف کا یسهاج |

 | ءویع هللالع لکوتف تمنع اداو هرکص ندوب بولوا مهنازجاع رطاخ مال کودا |

 ا لوو یدک ناسم ند زمغب دل وا یس د رهطم لابدا ثدشلم هاماصتعا هن ساق و

 ۱ ) ارخط لح 3 دع اما ۰ ردراشل وا دادما و صف هدنناسر ندقتعم و داشر و تالو ۱

  Caدن و یی او و اس ..
re F> 1 ی 7 

a WA قم 

E ۳ : 
 أ ۳ اوت رحم هاهح و هب مه ندهبلا ام بناح ه ردص ند و قم هنس هظح ام قحەلوا

 هدفرط لوا هسا راردنا هدافا هکهن یه یرلمدا راسو یسادختک وقو ردنا روهظ

 كروما اد هف رط لوا ردن دهلعتل ود لاحر لکد 8 همدح 3 رشاسم نالوا

 ندهمزالقفلوا تقد لک یخد ندنف رط یلاع باب هنصوصخ كمالر و باوج یربغ

9 
 * نواه ا لاللروس ر هبازریم شاع هدا زهش *

 ا ااو كالا كلامدع ال شیاتسو كش ءیرارد و دحیساسو دح ی ال

 ۱ كس رات مهح لاماو كل ردلانع هاش لاتو لاوزلانع کلم سده تورطاو

 | مالط عفدو تعدب مور عفر بويا قیلعت هللاهبتسا ندرك كلاصا دوم علاط

 | ر رس هاس كالم هاشنهش 2 تالسو تاک از تاولص فحنو یدل ا تاالاض

 | حاتلاو معلا محاد جارعم "هل ناربهشا كاناس را امو هاكتخت ناشلا مظع ناطاسو كالوا
 . ضدنفا ییطصلا دم یرولا عیفسش اده هاز یاوشب افصا یادتقمو اسا رورس

 لئاسر یا هکردققح و هتساب هسرل هرهطم هضور كان رطع كاب كا كن رات رضح

 | فرطو ردنیماسم بولق یازفا رون یوبل رینم رهمو نینمؤم نامالازرح یاسر
 | نرمنلا ترادام نيعحا مهیاع هللاناوضر نیاقتلادس باحاو دالواو لا تافاص تاح

 ! هحنافو ۰ ردراشعتا مالسا ا ناش یالعا هلبراداهتجا تایار هکوسلوا هنتارضح
 کر .E 2 هنکرام قاور كن راترضح قح برق ناصاخ هضرت و

 ( روکا إل



a ک 

 اوو ا بد رز 51 "هک هبفاص ادم a ود اعا م راک هدرورب .E هشا 5 روک ١

 | یا یراکمات ا یافک رد تملط ا

 ان دلا اهب تلاس و یورسخ رصانع هصالاخ تن اش و نع یابم سسوم ی رامتحش هیصان |

 | ارم تح ناوج ةدازهش بسح یلاعم تسلا یاس ن

 هلهح و ول اعم كاتم و ادھا هس رل ر وضح هانم ک هلاقا 6 اصم هللا رانا هاحیل اع رب بع ۱

 هنرابناوتا یس فا ندنمهناهاش قرتشا فرط هکووتلف ناو رب رشت یاق و1

 صواخ و هسمالسا ةعماح تهحو لوصوم هلاک هسر زمصاصتخاو صالخا راکرد

 ۱ بولطمهبمالسا طراوض دنشتو هشد توخا ةطلار دک ات هحنسهبزال هتناذ فداصم
 ۱ هدننمض نف رط داوت ناش دیشتو نا بام ساسا س ا د رح ءانهنغن دلوا ۱

 نملسلاءهاضف اضفا نالوا یاب هنردا الاح بولوا یسضاق ثكمنالس ندماحف یلاوم

 | مولع ثراو نیدلاو هعن رشلا مالعا ا ر نیشلاو لضفلا ندعم ندحولا ةالو ىلوا ۱

 ناهولا مع ان ال وم هداژ یس ناعملا كالا هنانع د رگ مع را ہل رملاو ءا ۷ا

 كص وصخ ور وما نانلف یتفام i لوح وزاکشاو مولعم ی ورودشر كنهلئاضفتدز

 كوم ںاکالاب هفدوب ندنش دلوا راد د یرادتفاو تفال هتسشم بولطم قفور

 یسهظفاحُ؛زوک ع ودوم كاهبلا یعومربفس یشانندقل واشمناق نیعت هلسهمتر كلما

 تهج قر هنلق داعاو رابتعا نب رق یتادافا نالوا عقاو راد هتاصوصخو روما نانلق

 ربخ و تلاس وتر نالوا ناباتهدنراب و دخ لاټشا تعاحش لاع هصان و هبمالسا هعماح

 یرالاصتساو رهف یخد ندرافرطلوا كرلوعسنالوازعد ی ودع هحنساضتفایهاوخ

 هنمهملعتلود تناح هلتطاسو هلا یعوم رم یخد كتاص وصخ نالک مزال هدن صا

 | هرتلکنا كتهمضف تلود يیاوب اص وصخ و تم هداوتو صولخ ناکراددشت هل راعشا

 هدرباح لا قرهلوا وام نمشد هنهلع وقسمو تولوا یحا تسود ید ین ود

 ۱ ندقل وا دوهشم ی ک رح و روط هن اهاوخ رخ كده یدمش بولوا ا هان راس

 | نمشدو هراخو ا لاحو توو یاضت9ا یحد EE تلود ا
۱ ۱ ۱ 

 ۱ a كن الوو بج طر | وص قرن وا رک یاضک یراکتسا فونارسک كفو

 زم و رقم تفطالم نواه همان وشا هدنفاس قمناق تقال یاراپ قرص هتسمل وط

 | هب وعل EC راست هلا نم هناکوام ۾ هفده هس ر لهنا بوص رفد بج ومھر و رادصا ۱

 هع وف و روصق هدّساعر و سوت اد ص هلعتا ود بلاح تهلا باح هب هنس اسم هطر اض وب

 ۱ 1 رظن هند وم و ص ولخ نالوا یراح اح هدنناسم نتمخف ناتلود لوص ولا یدل ل ۱

me r he oe. 

 ۱ لوف جور یسهناصلاخ تادافا كهللا ی وم ریس 7 رج حس هلغل وا راکما یح هک

BH 



a ۳۱۸ ,جم 

 رابهاوخ رخ یاضتقم كنهمزال تاصوصخ ها داتعاو قولو لاک قرهلوا نورقم

 یندندراف رطا وا.كنهروفسیادعا لشه و مادقا لنمهبلعتلود هلیسهرک اذمهرزوا
 ندنوب كنهما تصلاحنالوا ىع مو یراح هدنس راتلود براضمو تدسفم مش و علق

 سکعک و دبا نمهناهاش بلاطم صخا یقمناق تمه فرص هنیدیشتو ميکحت ید هلبوب

 هص وصخ وب یخ د ند زکباصن تماهش بانجهدقدل وا یرلهناسحرظن لحنحسیمض رادنا

 قفازا تباحو یرابتح دعس رتخا هشم یاب ردزع واه لومام ییحهناق تیاعر

 3 داب هدنشحر و علاط تمم وعد

(۲۱( 

 ۳ ۱ ءرعاو ورسختک یرادرمن الاب ءرعا کک هناماسیکام شاب قجا

 تیانع ا ةدسو راو نودرک هبلع هع هعفدوب هلراد امهتقادص تدز دواد

 دوروك رلروانزاو باون نالوا هدداشاو تعاطا راد اهم ملک 3 لب هم رادم

 کر یراتفددصم و صاصتخا هب هماعتل ود ورن دهوا هدنموهفم یرلهضر ع ندا |

 زارب یت رلهف اط یحروک نالوارادید یر را مصا هدتماقتسا و یوحاضر ی ۱

 ۱ ولوقسمندا النئساو یدصت ودصق هناتسجروک هللا هعدخو لبحو لالضا ردنامز

 یایاعر هدنراقدلوا لبحو رکم زادنا یاب هنفرط سلفت مدقا ندنو یرکسع |

 لوا كردا هللاب ناع هنغحهلوا یراناپ زو ررض هن راضاراو كالماو همهماعتل ود

 لافعا یس سفللابو ادتعاو دص ءوس نو تماو یا هدصا

 هدهساراشع ااعاو دشا تاددهت والثم فقو و 1 هلا لاسرا هنف رط ساله و

 كن ولهسور هحنسهمزال تعاحشو تربغ نالوازوک صهدکتاذ نسهبلایعوم ام هکنس

 هرکص ندک رک هفرط ور بولبتروق ندنرهناراک هعیدخ تنسو مس تسد

 هلکنس یرلزوس كنسرار وانزاو باول عوج و كکيدلبا مابق ه هعفادمیبر ع ولا

 0 دنا تلود ءادعا یخد هلن وب ندنوب یلولا هنع قر هلوا رارب

 رب رحت | تماقا هدهخسخا یدمشابقرتم هب ب رفس تامزاول لیمکت هرزوا كا

 یالکو تک رلمدا امهبلا یعوم اعم هلا هضی رع نانلوا رکد هلغلوا شمناق ناو

 مدقن هم هناهاش باطتسم باکرز ر رشا یراکدشا ضیع املقو الاف همهبئنس تنطاس

 .ردشل وا مهناوب دخ یارا 1 مولعم یلاعشا تفادص لا هو موهفم كنسهلح هدقدنلوا

 ینیدل وا مهس ورح كلام ةميمض هاب راهایلج ممه كعاظع دادجا یماکلا ناتسجر و



 ا ۳۱۵ جی

 نماو شز اونو فلطل اماد یناطب اضو ااو ناطقو ناکس هحنلک هن آو ندخ رات

 یدبا تلود تح راد ادعام لدن رک دما هدهاشم یشر یرغ ندشیاساو

 یراقدلوا فولام كنادک و یا هاو افعضو هزحم و ااعر فونص نالوا هدعاودلا

 كن یه قوا نم لس لوصا قماختوا هاو ین هنیراتداعو نا

 | کوش یوق تلود رتسک تلادعو رو رب ایاعر هلبوب ءانب هنغیدلوا یعوزحمو برج
 تعباتمو ليم هرافرط قجهلوا مظع فیح یتقاعو مخو یعاحتا بوغارب ینغالوق

 ردا هظحالم ینک وص كشياو رالکا ینرلر رضو عفت هدنابوبو یهاظ یراکجهیما

 راندا تربغو یس هناقداص هدم واه روغا رار هلکسو اعم هلم اشن تک اک

 لک نم ند زکیرزوا بولوا فارطالا یو لظتسم هدم هنارواد ياو مراکم هاس

 یاد مهناراک دن وادخ تایاغس فاطلا و ملت مهناوب دخ 11 جا راظز | هوح ولا

 ه يلاوح لوا وو تفو یاصتقم یشانندقل وا ھاو یھل دب ینح هنلف غی وستلا

 باب حتف هو ىم ردشرا هاسنامز و تفو كد هفاو تامهم نانل وا تب رسا و سر

 یراصوصخ یسغل وا لاصحتسا یاسا یف داملک كن ولهبسو ر ندناتسحر كردا هراح

 هلا مادا اشاب نیما مر رو روتسد یرکسع رس یاح قرشو یسلاو مورضرا الاح

 هعوقو ۰ ردشفل وا دک اتو هبشو ربرح اصوصخ هعفدو و امدقم هنف رط هلالجا یلامت
 تولوا اشا یلکلم شا قحا نالوا هدک هدهع انسحت ی هناقداص تاکرح نالک

 هر ورسلا بح وم رومس ندم هن اکو لم ا علخ اعم هل د دج روشنم ندا اتقا

 شورع كسش قر هلوا قلحرخ كالبدمشو هحهلا ثروم تعلخ نوت ر هتخود

 یسلا و ردلح تقک و ارساو لاسرا هنفررط هلا راشم رکسع رس هرزوا قلوا هطع
 هلغملوا اهناو هدافا ید هنناح هلالحا هللا مادا اشاب فب رش مرکم رزو روتسد

 ثعل هل رلت د واعم امهلا ی وم او رادصا ماشبلاع فرش سا وا اص وصخ

 ءاشا هلمهناهاشاهش هبهب هطعو یعهناهاشداب هباس تعاخ یدعا . ردشملوا رابستو

 مظعت تاوطخ هدقدلوا لصاو هکفرط ندنناح هیلاراشم رکسعرس یعوباه روشنم

 هب هلع تلود بودا لالهتساو ترخافم شودو سج شاراو لاقتسا هلا لاحماو

 رد صو هاه| ید ها و ندن و ینمزاول تفداصم و صالخا كك دلبا راهطاو زارا

 تا د باد راد دا ارجا یتءواطمو قدص مسا بولوا مدقتسان هدتعر

 فاوطی راقح هل وا تافتلاو تمانع رهظم ندم او دخ نواه فط هرزوا مهبلس

 تنکم فرضو ترغو یس هاقلا هک راشوه شوک كد ا

 هادعا هعفادم ما و دلایبع هلا یزد دن و یار كهبلا راشم ربزو یسلاو ردلح كردا

 E هدلاح كکم دلما ماودو ماش هاکلاو تکلع طا رو طضو ایاعر بولق فاو



WY“ Be.وی  

 فطلهاهوحو و نوزفاو دازتم زور زور مهناهاشداب تاهج ون نسح نالوا راکرد
 ثخغ دل وا لوح هدق دل وا كم هلعم ىح هل وا نوعورو صاط م هنا و دخ شزاو و

 هح ول هدلاحیه و ارحا یتع واطم و تعااتم مزاولو تفداصم و صالخا

 رداص ماشبلاع نامرف هدناب كملا (e هن دنازت م هیاه 8

 N لاوالا 22 طساوا ی ار رح ۰ ردشل وا

 فلاو نن امو نب رمشع و تس

 هک عساتلا دا ىهتنا ب

TRT FE WTO ی هم دا OT r 



 ی
 ۱۲۲۹ هنس علاقو هما ۽
 یلاطم كئولههسور ۰

 0 یرله رفس تاکرادت هنهلع یر کتک كن رلتلود هسا رفو هيس ور

 یروع هنسهش قالفا كنهمالسا اس ٦

 راهراح نالوب عوقو هدنسهش قالفا ۷

 یازهنا كتهبمالتا یک اسع هدف رط ون

 ینندنل وا هک راتم هرز وا یتعر ههحاصم هلا فف ینفلاکت كنولەسور ۰

a O : | 

 هلاکم سلح دقع ۱۱

 یعاطقا تنهلاکم

 ۱ (۱۲۲۷ هنس عیاقو ) ۷ ۱
 یه رفس تاک ران كن هلعتل ود ۰ ۰

 ۱ تروشم ساحم دقعع ۸

 ييدلر و رارف هه رام ءداعا

 ی 1
NN 1۱ ی رفظم كن هبماللسا رد هدنف رط هی انا  

 ی دنل وا اد “ع هدا ولهسور هلا هملعتل ود ۰ + 1

 داش ت رهمانمدصت ۹

 تاعلاطم ضع او هنارا - و ۱

 ان سل ۰ 4

 | نسب راش E یراتلود هسورو هسنارف ۷۲

 یم هبي مات و یس دام ءکلذف
 یشیدلوا هتمالابولسم ندنوسان كنهملعتلود ۲

 یییاع وا كنولحوسا ٦<

 یتفک قافتا هلا ایرتسواوایسورم كنولا ۷
 یتعزع هنسودراو قافلا هلا جوسا كنسروطاربعا هسور 4
 ی نع ایام لاو یساجان تاششت ضعب كنولاا ه٠
 یراکدلبا زواح یره نک كسرلودرا رسنارف ۳



 ییا هب هيس ور كنولاسورت

۱ 
۱ 

۱ 

 (۱۲۲۸ هنس عیاقو )

 یاسر كنهسور

 ی كنویطان

 یک رحولاح كرلولھل

 یراقافتا كن رلتلود هرتلکناو هبسور

 یبهب رام قسنل ومسیا
 یه رام هوقسم

 قارتحا لرهشو یلوخد هنیرهش هوقسم كنولاب

 یتعحر ندهوقسوم كنویل ان

 یسهعقو ازەر
 یباقو ایناسا

 هبلخاد علاقو

 ض»ه و یتحشم كنىدنفا هللادىع هداز یرد هلمل نع كندنفا یصولخ رمت

 ییدات كناملع

 یرلنافو كدایم هدازهش هلبا دزباب هدازهش
 | یرلاکتشاكرلبلهروم نداشاب یلولغواو یراوطاضع كناشاب ىلع یینلده

 ۱ ییاماقمکاق كناشاب یدشرو یرادص كناشاب دشروخ

 | قف وكنب واق رش خىش و .یلاح هج رته لبناف و كناشا یت نعو .یتد وع كلاش اپ ناد وق

 تاهبجوت

 یرلازج بیر كن رایضعب ندهماطو هملغتم
 یلاح حار هلمافو كنهداز ینامص

 یادعا كنناحرت نواه ناود

 ییدلسک هکس هایمان هبداهج
 یرلنافو كنهداز مداخ هللا یلغوا نامع هرق

 یتیدنل وارادتسا هتاکرادت هدنقح ناتسب رصو یتدوع هبهنردا كنو اه یودرا

 قاع علاقو ضعب

eی  
 | ناتس یعو رصم علاقو رکیدو یلادحا كنلوصا هند رق هد رمصم

 یتبدنلوا حتف كنهرونم هنسدم



 (یداو رو تانحااتفم هم ر 9

 یدورو هداعسرد كنحاتفم یبهعلق هروئم هم

Ee NEY 

 را یقدالو دی ادى هدا زهشو ۰ ییب دل وا طض كنهم رکم 9 هلا هدح

 | لع هنسهلشق رابجهجو ۰ ینیدنلق ناصت ینیما اس نوک یربمعت كرلهکرب و

 یتدالو كنامع ناطلس هدازهشو ی دن وفوا یزاغ هد رله طخ

 .یسهلاحا كتلایا دیعص هباشاب مهارا ىلعوا كوب كناشاب ىلع دمو

 یتدوع ندنداعسرد كناشاب لعایسا و ۰ یتدالو كناطلس هنماو

 یسهعقو اشاب فیطلو ۰ یت نع هزاخ بناح كناشاب ىلع دم
 ناریاو قارع عیاقو

 ناتس رص لاوحا

 تاشو ضع
 لاح هجرت كنىدنفا اطع هداز قحالم

 ناو كنسدفا ابحا ییوتکم

 فو هكسدلفا دوعسلاونا یمدق
 یقافو كندا مهار یتما رهش

 یلاوحا لامحا كنمدنفا تلاح
 یش علاقو

 یرلمادعا كرلاشاب ناهاشو نعارو كناغا نیما ىليوكصاخ

 یارزو كکب رکب واو یتافو كکب لیعمسا یزوریس
 یتافو كناشا س ردا

 یرامادعا كناغوا هخراصو كناشا فسو یکرودو كنلعوا قبلس

 یترازو كکب ینطسمو ینشک كنلوک هراقه و

 اوروا عیاقو

 دو علاقو

 یني دنل وا راد اه هلاکم هل ا هکر اتم دقعه دنن یراتل ودابس ورب و هيس ور هلان ويلن ان

 کیدلیا برح نالعا ههسنارف یخد كنولایرتسوا هلضخسف كنەلاكم یسلح

 ی راکداکح هند ودح هسا رف قرهلوا نولغم هداساسا در مسنارف

 ییدنلوا رادتسا هه رام هدنس هقفتم لود هللا ن ولان

 ییبواغم كنب رلود را زسنارف



 ی

 یاحتلا ه هقفتم لود كتتلود هرایوابو ۰ یساغلا كنغللارق هلافتسو ۳۰

 یت دلزوب كنسودرا نولانو ۰ یسهراح هقسل

 یرالاح یهدانناساو هدایلاتا كرازسنارف ۷
 یمایق كنسلاها كنملفو یتلاخد ههقفتم لود كناروم یلارق وا ۰

 (۱۲۲۹ هنس میاقو) ۳
 یرالوخد ههسنارف كنراودرا هقفتم لود هما

 ساسا نانلوا عضو هر هل اصم ندنف رط هفتم لود ۳۵ ۱

 یرلقافا دید كهقفتم لود و ۱

 یراکدلبا طبض یتسهداب ودروب كرازلکنا ۱۳۷ ۰
 كنهحروطارعاو یراکد رو هن رزوا سراب كن راودرا هقفتم لود ۳۸

 یرارف ندسراب

 یلوخد هسراب كسرلودرا هقفتم لود ۱۳۹ ۱

 ینیدآواینارقهسن ارف كنب ولیجن زکسنوواویما نعاهنسهط لاو یسافعتسا ك نويل مان ۰

 هللخ اد علاقو \۳

 كناشاب زبرعو یفت كناشاب ماقمگاقو ۰ یتدوع هنداعسرد كنوناه یودرا ۰

 ۱ یافو كنبدنفا یابحو ۰ یعوقو تاهیجوت ضعب و یتافو
 یمادعاكنبرایضعب ندنرهتسوایرحیکیو یفن كنسادختک لوقو .هسرغ ۵

 ضع و ۰ یعط كسوماق هجرت و < را هتماقا هدنکتفحكدارکمللخ و

 هسملع تاهبح ول

 یه كن راضعب ندحاشم و یلاوم ۱۶

 e كن راس رومام كاحکلکی و تسایر ۰۰ ۰

 كدحا ناطاس هدازهشو ۰ ی رخ كن هعلق مورو كناششا صع ۱۶:۷

 یقدالو كد ناطاس هدازهشو ۰ یو هارد كنهدوگو ۰ یتدالو

 دحوو یه ثناشاب یلعو SOE هن رزوا دا ثناشا نادوق ۸

 ۲۰۰ ۱و هرس كناشایدترو رادو كن دفا

 لیدبت
 ناتس رص عیافو ضعلو ٠ه رغ ۹
 زاخو رصم عیاقوو ۰ یناعوقو دادغبو سنوت و رازج ۱5۰

 ( ۱۲۳۰ هنس عیافو) ۳



 یعافدناو روهط لالتخا هد مهم

 هيج راخ عیاقو
 یتارک اذم روصو یداشک كنسهرغنوق هنابو

 یتاکرادت كنهقفتم لودو یدادتما كن رلهثحاسم انوسقاسو ایواشراو

 یرلبفخ قافنا كنسراتلود ایرتسوآ و هرتلکنا

 یتارک اذم هل ود تافل رشت

 یتعونع كن راحت یز

 یدودح ناعت كدتلود كنملف

 یساعدتساو اعدا كنتاود هقراع اد

 رارارق نالبر و هدنقحیرلهلئسم ان وسقاس و ای واشراو

 یدعسو یفآ هرزوا یتسولغم هدع و یندوع ههسنارف كن هنرابات ود

 یتفک یماود هنارک اذه كنهرغنوق

 | هقراادوهروناهو اسور و «یسهبوست روصكنبراهاتساینوسقاس وابواشراو

 فک یشارا لادنسا نالوا ارعا درا یر
 رارق نالبر و هدنقح هلود تاش رشت

 هللخ اد علاقو

 یدات تروص شب هماغتم

 یلالتخا یرحیکی
 یتختشم كنىدنفا نداعلانز

 یلاوحا ضعي كندتفا تلاحو ۰ ینرادص كناشا فور

 |: عام عو م نارا تسرومام ضد E رها

 اج ان رومام از رظل و ناشي لس تو ات فا تک
 تازا نانلوا ارا

 یسەعقو یسهعلق هطا

 (۱۲۳۱ هنس میافو)

 ناتسپ رص میاقو

 یدات كنان ضا

 نی رجاهم ناکسا
 یرامعاو اشنا كرهعاق ی هدنلحاوس هوط



 یادعا كنترانابعا هقوتءدو دارغزار ۶

 هروم یزع كنسلاو ماشو ۰ ینیدلوا بلسنم كتدنما هدنسهداح ساب ۵

 ىدا كناقشا هدنتهج

 یشدنلوا توعد هتداعسرد كن رظان همارد ٩

 یلالتخا كنتلابا ردلج و ۰ ىدا كنهلغتم ک هدناخاد یتلاا نوزیرط . ۷

 لوبناتسا میافاو ۹
 یافو كسدنقا بلاغ فرش ۰

 یلاوحا كن راقاح وا تغ

 هد نم علاقو

 (۱۲۳۲ هنس عیاقو) ۵
 ع

4 4 ۰ ۰ > 4 

 دارت عیاقوو یبدات كنهملغتم ضع ۰

 یافلع یدنا مراص ۲۱

 یصت تناشا لع هم هلسافو كنشک یکی رازخ, ۰

 ۱ تاهیجو صع ۲
 ینافیلات ضع كنهداز یاش ۳ |

 كن دنفا تحها هر هلل نع كندتقا دوعسم و یافو كياطاس هدلا و ۳2

 یت دلوا اطا رس

 نواه تدالوو نواه له هننارس وق بوط

 ۳۳ عرب یناح قرش كهداز رابجو یرلازج بیرت كنەبلغتم ضمب

 یس*عفو یلعوا یحزوط

 راحو رصم عیافو
 قا رع تاعوقو

 ۱ یصت كناشاب دواد هنر و یمادعاو لزع كناشاب دیعس یسلاو دادغ

 هراس میاقوو

 (۱۲۳۳ هنس میافو)
 یناصع كکب قداص هداز اشاب ناماسو یلاوحا ضع كنهنارا دودح

 یصن و لزع كنسبلاو لصوم
 ی دلکل فو یلبا ندنارا

 یش علاقو

۱ 
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e ۷ = 

 یلنع كناغا رادحلسو ییافو كرادقوج شا ۷۳۶۵

 یرادص كناشاب ش ورد هلل نع كناشاا فور ۵

 تاهبجوت ضعب رکیدو یییدبت كناشاب نادوق ۰

 ثداوحو علاقو ضد ۸

 ۱ قاروا روص نالوا لسد هرشاع داح ۷۲۳

E ۰ ۰ ۰ییهمان هحاصم  

 یعرکا رادرس هماق نالبزاب هلاشاب ىلع لنلدهت ۰
 یسهاق كنسلاو رصم ۲

 یمهصالخ كتهلاسر نانلا هملق ندنف رط فلوم مان تا )و

 همان هل واقم نالماپ هدنس یارما زیلکنا هلاک رلکب رازح ۰۱

 همان هلواقم هدنس یلاربما كنملف هلیسکب رلکب رار مو
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 3 نزد اد تلد لدلد

 1 و e نا هنر 4 اس

 | هتنااو لا كناو هتبحو ادا هللا صالخاو قدص ناسا ادخ یانو دج هبجاو
 3 یرابرهش ترضح یادالابجاو یاعد هرم دقدنل وا ادها هاو تاماست و تاولص

 هرزوایرارق كشناد نمحنا امدقم هکرونلق یراذک رکشو ان ناز روز هلهج وو

 . یدیشفلوا رشت و عبط هحدقا یدلج زوقط كخرات غیدلوا رومام هنفیلت
 ینادم یو لثم ی ٌهفبلخ تفالخ ماقم یازفا قن ورو تطاسو تک وش یاربب هکیرا

 زی دفا ینا ناخ هک ياو لب ىزاغلا ناطلسلا ناطاسلا نب ناطاسلا نب ناطاسلا

 مولع نالوا هللا هباسو هتکلع رامعا هلا تلود روما میظنت رانو لیل یراترضح

 ید یراناشنتقادص ناکدس ندنغیدلوا هدقمروس راکفا فرص هنح ورت كفراعمو

 ا ا اا دریک لدن هراا زارو از دار ع سالا

 : اکہ دا ۱

 هلتهح 0 قرفتسم هنس رلهناکولم هلماج تایانعو فاطلا رحم هسا رسا دعو |

 نوباه یاضر هکدر ولا تصرف رار هلا ماود هنیرابهالا لظ بانج یایر یب یاعد |

 ۱ سالخا تمذ هس رف كيلا مادقا هروما قج هلوا هایسو هلیصحت ی رایهانتفالخ

FTفا  

۸ ۱ 

 هدهملاخ ماا وا سالتخا هدا و یشات ندقلوا صاصتخاو تبدوع هبحوو

 ۰ یدنلق مات هل رای رارهش نواه مان و ماعا یدلج یجن وا كح رات

 ۰ دا ا هم رح د رام اع عا ۰ ددملا رمعلا علم مهللا ۱
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 نفرط هراح نالوا دتعو یراح ورې دندم یخ هد ولهسور هلا هنلعتلود,

EEلوف هحهاعتل ود یلاطم كن ولهسور هک ی دل وا همظع ت بح وم  

 ا روک یدادمتساهلاصم هدفرطرب یتمهظیدلوارغآهنر قجهیمنلوا
 ۱ هلاحک ندهان هلا دودح عطف ندن رم شاف هدنتهج یلوطاا ولهسور : اه
 | رووا ربعت قاحوب هدنتهج لی ام وروكنکلاع رک و هاناو سکرج نو ردق

 دفع نزرسکعا ماض یش ا و 4سا | هباعتل ود بودا اعدا و بلاط یلالقتسا

 هرس كجا تک ۶ وض وم یتسهفسع فلاکت و تن ولههسور قرهنل و ا ام

 ۰ یدرومتسا
۱ 

 ۱ قح دادغ و WR E تولوا دودعم ندهنلعتل ود هع لضالا ف راح ر ؟ کن وح

 ندهلعنلود قرط هن راجا هلکعا لوق یمالسا امدقم یسلاها ی رلاع#

 سس ےس

 | ES ساله هد رقس یسەنس ) ۱۱۸۲ ) هکر ولک هنلوا ه رادا هلص طر اض و

 سس 2

 و



eAزنا  

 اب هر کر اس اب و ا

 هدلاح ییدلوا یراقرف الصا ندنسایامر راس كنطا مور بولوا یرازابتما |

 ۱2 E N و 2 و اب قحا یمب هک

 ۱ ل روک وله سور هدنسانا هرام وو یدلوا روځ هنرصر صحت هلکسا کا یخد ح

 وک كم ك هرو ک ههاشداب روعو ناوحورب کا سولح هر ینامع ت رونه یک

 ۱ و ۷ E ا ردا هراس صع رلبح رک هال وا جا هب واهس ور ناخ

 .یدنا رلشما طض ی رلاضف

 ا ےدق 7 نا و هادنتسهدهاعب هحرانف نالوا دقع 9-۳۹ هحرکاو

 "ردنا طرش یسفلوا هراداو طض ندفرطاوا هنن هدهسیا شگهللوا هراداو طب
 ضعب هدلاح یراقدنلو هدنک ار یسلاها یرلاضق قجدادخو سیاتوک هدهسیا

 یسمو كورتم هرزوا لاح شا ندنراقدمهنل وا 0 هدب ون الپ وط یقیم هنابسا

 لیروک و لب رکم هرکصندقدلاهنف رصت هضف الماک ی تلایا سالفت هسیا ولهس و ریدیشلاق

 ه رفاتا و ۱ ES ارس ۱۳۹ یتح یدا شمشود ۳ ىلا ۵ راس هضق

 اعل ود هحیزکح لو ول وا وا ب ودا فلکت ین ریس ول هلکسا ۱ ر هنس ۳۹ ندنف رط

 شال یخ رزوا یتا دل وا ناس U دلح هد هسا دّسا الشسای ر غ لی و |

 ARS یر رو كردنا رارف ههحسخا ناخ نامولاس ى

 : | PEEهلاوحاوش ۰ ردشُمل وب هدکع ا <= هنهماع ورکر 3 هلا هبم الاس |

 ناس كب 4 لاماو راکفا ك ولهسور هلا هماعتل ود هدنهح ییوطانا ًارظن ۱

 ۱ فف> را هناا ی را رابات قاح وب هبلعتل ود هحیناک هدنههح لا 9 ۰ یدا

 ۱ یتاذاعیلک ههنسزخ كنادش و قالفا و لند : راک هدا مادحتسا هدب : شبا یراوس

 ۱ یرلت معح یلدع ناخد و ناطلب دو هب وله سور ندر تاتکلم جواو ندنعیدل وا

 اب ه دن روم هن وط كرل ولهسور هلا هلو و هقشا ندقدل وا 7

 ۱ یک یسلاها نادغ و قالوا مد زا كرل ول رص و یدا رمعم ك هسح هباعتاود

 یلالقتسا كرلنا ندنرافدلوا شمل: اناصع 4ک رح كن ول هيس ور هدنساننا هراګ و

 كلذ ىلع ءان ۰ یدنا تفکر رضم كب قرەلوا لاثم ءوسر هحیلا مور قعاط
 .یدافقوتم هتل وا رهظم هب هملک هلعكنر ندنف رطیسملس هل واهحاصم دقع

 نویطا یروط اربعا كرا نسنارف هرزوا ینیدنلوا ناس هدعسان دلج هکوبلاح
 ییالوط ندهم ولعم لام ها E ET یروطارعا هس ور هلا هب رابات ود ۱

 َ ۰ دال : ۲
 ىلقل EEL لاع رط كردبا تدش N هب ول ناله ت ر ندا ثډح

HEGا هم ر>  REنوشان تولوا  O Eو( رد وا ( یراح  

 | 4 3 ۱ ٤

 | یی ( ر هند ) و یر ( اود ) یردناسخل او هناحاوس یرارم (لوتبیو)



 هدعروسرتپ ۰ رایدنا هدکعا ی 0 یر وط هنن راراوج یوص یزوا

 نالوا ظوحام یعوقو هدنس نیتلود نوتسرولود ویسوم نالوا یسحلبا زسنارف
 كحل هلا ال دانا NE شور یتغح هل وا كانلوهو ولتدش هدرلهح رده كنه راح

 شرع یخد هنویلا یتساروب یک ید لاج هعاقا ییردناسکلآ نوجا یباق
 ۱ وهط راع ید یرانلود ایرتتسوا و اسور ۰ یدزالوا یلاخ ندراطخاو

 | لدب نوجا یسالزوب كحاص ندنراقج هوا روبحج هقافتا هللا نوان ههارکلاعم

 ندنفیدلواشعروب ناشو صرح یتریصب رصب كن ويلان نکل ۰ یدراروی دا یعاسم
 شهر وک امدقم هحرک | یردناکلا ۰ یدزامصا قالوق هنناراطخاو عاص كنهنسک

 وو یدزمتسبا كمشرک کج هلا نونا كردبا رطاخرد یراتب ولغم ینیدلوا

 لا قحا اهد یسوف ه را رب زکدد ندشدنلو براحتم هللا هناعتلود هداتنا

 e نوم هب وش ان نوت نوت یک یرلتلود اسور و ایرتسوا نکل یدصرب ولا

 | قماقلوا لوق هسراناعل هبسور یراهتفس راتلود فرطی ا نوجا یرطاخ كناو

 | لوق یا لالخا راجت مفانم كنتام و یاش كنتلود هلا لنت ودق هنسهدار

 . ندنتیدلوا یوق ظوحامیعوقو هب راح هدنرانب هللا نو انا رظن هلاح وش یدنمهدبا

 ۱۳۱ لا هدیودنا فرطر سراح وانانع نوسلوا هسرولوا لصت یه |
 ید هنللط هلاصم هنسهجرراولاپ طقف یدا روح هقمارا هراچ وشراق هنناکرادت |

 یدزعا لر

 ا هما هرزوا ییدنلوا ناب هدعسات دلج هسا اشا دحا زال دیدج ردص
 كرد هباغ هراولهسور هدنسلاپ هنوط E N یداک ا ا کک ۱

 هب هحاصم بلط هترزوا كس ولغمو ندشدلوا شمالا سالختسا ینحسور

 دقع هدلاغ تروص هد ونازاق هعقورب هلغلوا علام یمظعت و رک یاسر شنای

 كف وزون وقلارنح نالوا ینادناموق شاب هسور هدقالفا اقاعتم یدرتسا كعا هحاصم
 ۰ ردشلوا هب وق هاس و هحاص تاط نوحا ولهس ور هلغرب ین دنازاق

 لا كب لعاسا یزوربس روهشم هادنخاوا ثنحر هموقيم هنس : هکهلوش

 ۱۱ د كنندو هل رارما رکسع نادقمرب نوراو هنراوخ ندو هللاا هلک

 هبراحم ولتدسش رب بودا راذک هفرط وشراق هاتوق عومت هرکص ندقدنوط ییهطا

 تب رفظم مابخ بصز هدلحم مان تاقلق كرد هبلغ هنسهفرف یهداروا كنولههسورو

 ندقحس ور هلبا نواه یودرا یغد مرک ا رادرس هنرزوا كلوب ۰ یدیشملا |
 لیلقت یتوق یهداروب كنولهبسور قنا بولوا هدنمزع كمک هنسهق یکوکر
 ههوشراق نداروا هد وقح هنفرط ندو ید یسودنک اي وک هرزوا كمردتا

 ( كجەك إل



 هر ۷ زبح

 رول لا هب رهش هرزوا اک هفر ط لاو => یدتسا شرتسو 1۳ یک كج هک ٤

 «یدلبا ثدشت ت وو 2 هداس هلا شاعم شو رروو یراوس هلا 1 شو یعا ح

 یهدنناحی وک رب 1 علط طم هنانسشن وب هاسهطسا و یراسوساح ید ولهسور

 هام رکا راد رس ۰ E د رط ت ما هلا زا رفا رکسع رادقمر ندنس ود را

 یراجییلقلاد یرحیکیو یرکسع یبا مور رادقمرب ناه كرهلیب تمینغ یتصرفوب
 هلا یرلفاق هتج و راقبجا نیلهحیک یناغا لیاخ یساغا رلاغا هللا پوط هعطق دنچو

 سا وا فاو کو لعسور + یدووسدآ قوس ها ی هدر
 هاحاسو بوردن ود هف رط لوا یر« ودو بوردنوک بوطو رکسع رادقمر ههطا

 نالهحیک هبمالاسا ا هد هلا یدشود هن دق تعناغ بو ردنا بوط جاقرب |

 . رایدلووق کنج حابصلالعو رایدلوا شمر وک

 هداننا تیدلوا نکا حوم کک یرک ج 11 هکر ید ہد زات هداز یناش

 سای هرایرحیکی كمدبا 2 منع بولب روا هللا نوشروق اغا لبلخ یساغا رااغا

 تعاحشو تربغ زارا یراروالد یحشوطو یرارا ییا مور ندا شمر ولا تربح و

 یلهسور هن رزوا یراملا طضو دخا ییرابوط هعطق جاقرب كنولهسور كرا

 . یدالشاب هکمرو هه وشراق هاب رله ود یررکسع ی هدهطا بوصهدنا تا
 وشراق اک ار هراقاق رئاسو هراقحا ید همالسا یکراسع کده ۷

 هدهسا رایدشود هندق تعلاع یرله ود كن ولههسور هج رک ا توالشا کمک هەق ۱

 هلخاس سانعر و رایدشال وا بهش وش راقیقاط رز قرهنلوا هظفا 1۱ زا ۶
 یراب وط ناهراناقج و هغمقح هه رق كردا هعفادم هل اراپ وط که دن رانایو راي دشاناي

 | هبمالسا ر کاسع هدنسهش وشراق كنهنوط هات روص و رلیدالشاب هغ وط عقوم هلا هسعل

 | یسهرباد یخد مرک ا رادرس هدنساننا یرونع كرکاسع ةف ندورک و یدلاقوح
 . یدلوب توق نوه یودرا هدهق وشراق كح دا راذک هلقلخ |

 | لی وطو یدلزاو هل نالتسد رارابنا بولوا یسهفاسم تبار هد
 تباهم هللا تماقا مابخ بصن هنارلد هدادعا ههجاومو یدلرب و ماکحتسا هاعضو

 بوتوط مقوم رو یداکج ورک زار یلهسور هنیرزوا كنوب . یدارتسوک
 . یدلوا لوغشم هلکهر و ماکحتسا هنسودرا ۱

 كناعش یربخ یراقدروط بورک هنتلا ماکحتسا وشراق هرکیدکب كنودرا ییآ هل و |

 ندفرط لوا سکھ هرکص ندنو یدلوب لوصو هتداعسرد رک یحتتلا یعرکی |

 ؛ یدلاق تولوا رشت و ۱ به
 ندنناط اض هس ورو ی دنلا ریسآ ردو رو ندولهسور هلع وقو هر راګڅ ر ه دعا |



 . لوقتو یداروسس تافتلاو مارک | هنتسودنک یرلکیخد هلا یعوم طباض اقاعتم |

 اسم کا SD یا یارو یدلر و رفا تشم هب یدنفا ى

 قاش ورع كس ییا یونس هنسودنک ندهناهاشف رطو یدل.دآ همست تاده بولوا |

 ۰ ئ هد دص هس ار ۰ یدلروس ناسحا رام ر

 بوروق نرلودرا ناف رط هدنس ەق قالوا الا 1

 ا ۱
 شبا ىدا صهر دلاق ندر یر ی نل ردا موخو هله ه رک کک ه رص هرا ۱

 رب ۰ ردشملا سدنو روصت ٩سا نوح هعدخ ر فوز ون وف لارج هد رص وب

 و سه وک ر هللا باحصتساو باما یرکسع قجهار هشبا مرک | رادرم

 یدنفا بلاغ یلاع ردص E اشا یو هداز اشاب i هدف رط قحسور

 ۱۱ ع هدنکار 0 ۳ جرت نواه ناوید هللا

 یترد رادقم ررب یدقفا بلاغ هدفرط ت 2

 كرلنا قحییلوا علطم هلاحو فوزوتوق < و E تم هان کیم

 ۳ را :رازاب ا ی كناضمر هرزوا كعا هدافتسا ندنفل ردم

 هل مان شاط ییکید هدنفرط تسوا كنحسورو باکرا رکسع رادقمر هراب ود

 ماکحا ینهاکرارق هایساشنا هماطو قدنخ نیلهحیک هزرفم هقرفو بودا راما

 یھ فانصا نالوا یمظعا مق كنودرا هحناوب وط حاصلا لع ینیداوا شما

 جره هل رامشود هشالات ۳ كما لاخدا ه رهش نورد ی راشاو لاوما

 کیا ولهبسور هدنراوص کیا تعاس ینوک یلاصو ۰ یدلوا نایاب یراتروص حصو
 هرکص ندقدرحاق ییا كلردا موم هرزوا اشاب یو ادا هل رکسع قازاق ردق كم
 ِ ۰ نم ۰ ۱ ۰ ۳

 راسو د ناه ید رکسع ی كا 9| د ر وب هنق رط یدما )تاک

 یراقدل و راقازاق هاب راث وا ناباتش کمرک هنن ور رد قحسور ناربخ و ناتفا ها 5 3

 ۰ راد دام | تر دام ۹۱ رصاح یحس ور رو تر اغ یایشا

 هنس ود را با راد رس EE هش ندق دل وا ر وصح قحسور هل روصو

 هدنمکح روصح هدف رطاوا یدوا ندشیدلوا لکشم لقن هرخذو داز ندفرط ور
ii 1 ۳ 5۰ 2  

 مو ید ۵ تیغ فئاوط ر ی نس روصح یهدعهحسورو یدلاق

 . یدلوا راحود ههسوسوو

 1 رادرمس ر

 ندنس هظبلع تالماعم اا هس ور و نا رب 2 لتحال ها ۱ 1

 باخ او ییدک هنف رط نواه یودرا كردا رارف هدنساننا هبراخم لوا هللا لاعقنا

 هداعسرد هدناضمر رخاوا یرلربخ ی ودا ص ضار رار هشا ندنامولعم

 . یدلوا دراو |

 سس



= ۵ 

 كم هف دل رهلس . مدقاو ها یعفد كن هاب اغ راه رطقحسو ر ۷ ۳9

 یر كل دح و یراشاق هنحو ك واش ردق یو زل هدهن وط قحا بودا داسا

 شع و اشاب نردلالالج هداز راج یبرادقمرب كرکسعم رک | رادرس ندنغیدموا

 ںولا یر Ne هش ا 7 هد اح S0 هدکلر هلا اشا ردنلو

 . یدلسهدا راذک هنف رط قحسور هلبا لاح چوک

 ۰ یدا لکشم

 صوعح اف ی راد رس كر ردا داحما هلمس و هر هکر اتم ولهسور یلاحو هتشلا

 لوا ههبمالسا رک اسع ی هدنفرط کوک رب كدهحنلوا غارفا هلاقرب شيا هلیلاسرا

 هری دی خ ری E موش نا یا

 ینساطعاهربخذ هلي هغ ندف رطوب هن رک اسع هسور ک هدف رط قحسورو ندف رط

 یدلباپ هلواقمر هدلو و قرهنلوا لوق ید ندفرطور بودنا فیلکت

 تولوا ضعه واھ باکو یک دوا ندیم ر راد رم فرظ مر

 ید كب 8 | یلەروم یا 1۳ هدننمض یلاع یار مالعتسا و" هلخاصم نادنسا

 : یدلردن وک هداعسرد هلا صیخل

 روما یابلوا مولعم هدنداعسرد ۳ یخ زس تل E اس یایاضف و

 . یدل و لوص وه داعس رد یخ د كب رکب وا یساد رفیدلوا روا ثروم هر

 هغروسرتپ هدرا نن رشت لالخ ید یار رح نالوا رتاد ههعقوو كفوزوتوف

 هنةطاصم یک یکیدتسیا یهیلعتلود قترا یردناسکلآ روطاریعا قجیلوا لصاو

 تحلصم میرست و لیهست هفام عموشلوا نونم هداملاقوف هبدیما كمل هدیا روی
 یلوطانا ولهسور : کاوش . یدا (E ندنعوح كنس ەق اس فلاکت نوجا

 هارت هتسودنک تايهعطق وکر هدرا دوام هزکد کا ره شا و

 یم کی ندهنلعتلود قفرط و"یبملتک دودح ,ندن رهن تر )و ا ۲

 ی والقتسم ردق هب هحردرب كناتس رصو یر و هسرح تانمضا شویغ نوبلم

 هلا تدم هام داخ هرزوا قفل وا هل اضم دفع هلهج و و كردا تعاق هن راصوصخ

 هلاصمهلا طلارشوب ۰ یدنا شمر و تضخ ار هفوزوتوق نوجنا یسشلوا هک راتم دقع |
 یتوقراو هعحنساضتقا هرضاح لاوحا هد هسا لکد قفاوم هنهاوخد كنردناسکلا
 | لوا هحنسودنک افتک | هاقحردقوب ندشیدلوا روبج هکعا عج وشراق هن ويلان

 . یدا شفلو رظتنم هندورو كن رخ هطاصم داقعنا ناهو شعروک

 ۱ او تامزاولو هربجد هم E ی هد رط قحسور 1 هرو هوو هدلاح و

 | اهد لاح كهمالسا را EINE هدف رط وشراق هدهسا راوشد صا كمردشم

 ۱ یرادقمر , كنادغلهلىس هعطقاس اراس نال واد ودعم ندنادغب هدننهحییامورو یلدا



 و ____________________________ _________

 كن ون اهیود را نکا هدناما هځاصم دقع هرزوا هشاس طورشو دودح یخد هبلعتل ود

 باب هنس رابتخا قل راکادف ردق هب هحردر هدنروعوا حالصو حلص هاباسح ییلناشیرب

 بقعرد هدندورو هتداعسرد كکب رکب وبا الاب هجور و شلروک تیروح هحیلاع
 هرورضلاسح هدقدنلوا هللسمر وصت هلباتروشم نمجنا دقعهدنغان وق مالسالاخیش
 . یدا شلر و ید یوتف هدنقح هطاصم زاوج هلدق

 قجهاین زکیدقارپ هدوشراق یزمراشادلوب مزب هسیا راب رحیکب ی هدقحسور
 هام لاقو لبق قاطرب هدنسیداو زاین و احر ود زکیراتروق یرلنا زکبای زکهسیا
 نامه مرک | رادرس یشان ندقلوا ظوحلمیرامراقبح هدیرعر كردک هابراغا زاغآ

 را و ید «هلاصم طورش ءرک اذم بوذا هکراتم دقع هلا فوزونوق لارنج
 یدنفا میس هداز یتفم یسیضاق نوباه یودراو یدقا بلاغ ادختک كردابرب و

 ا رزوا یماسا قلوادودح یره ترس ندم نون اه هماننصخر
 . یدلر و تصخر ا راد ف طا هادم

 اک روهشم ندناربمریم:هکهلوش ۰ یزلکهروهط هن غر هدانناوب هتشیا

 داهح ینراشادلوب هلا تارک تولو هدا رک اسع نالاق هدنس هه قالفا اشا
 برح هدابز ندکیب نوا هداروبزب راشادلوب ه) كردبا عیحشت و قیوشت هبارغو

 همحس ردتقم هفعاللوق ی هراس هحلساو كنفتو بوط ی هدزلاو رداق هب رضو

 ندزب هدنهوشراق وش هدوموب روک اهلا تربغ هرک رب زرارا ولتفاق ناولهپ و راتکب

 یرانا هدهلحرب یلاصت هللانوعع كسلا موه ندروغوار هتنرزوا ادعا نالوا زا
 توم هروط ید نمشد ی هدفرط وشراق تقولوا زرد رامرات بورایوق ندنر |

 (ناملتوط هل اهجناق نهاش هلیاقازوطنالسرا رولجایطالتخاقب رط كنمودرا کا
 ۱ یاهو رک یا نوسروط هل وش قفلوا افصا تحصن هدهسا شمرو هد ۱

 ۱۳۱۱ را را ند راتک رحو لاح شور یرلکح هدا مو هسرزوا
 شمت ندنسهنوعو هعمت ودنک ناه بوک زاوندنحیصن و دن هرلنا قترا باک مات

 هنوط كنولهسور هحنک رب كردا هلواقمو هرواشم هحولزک هلا راتکی ییادف ردق

 E ار ناال ود نالوا طو هدناج این
 ا را داتا قسسووو هلروک هللج توک یرامالاب هرکس ندک دا مادعا |
 هنسهفرا تن هب ود لوا قحبا وا رادربخ یرلب ود 31 كن ول هس ور .ندامظع هقارط و ۱

 بوط رابادف لوا هدهسیا ریدشلاج هتفرک و ذخا بوشوا هنفارطاو بوشود

 حورح یسکیارب زکلای بوکچ ككروک هبقیص یتیصو بودی هعفادم هللا كتو
 . رابدشاناب هناحاس قحسور قرهلوا
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 یراهشیدناو رکف بجوم كراولهسور یرلهشس نامرهق روطوب كنبادف ردق شع

 کین چاقو كن هیمالسا رک اسع راس نالوا كتلد بولاق هدنسیح زوک اریز یدلوا
 كجهدبا تکرح هناراک ادفاب وب هدب ولوایرا مولواو بوناصواندنناح یک ولهرب دناق

 اتش سوم هچ رک او ۰ یداشالک ای راکج هاب هدباثادحاراهقو بی رغاهد هسیارلرولوا
 فلت یراناوبح كنهنمالسا رک اسع یهدفرط لوا هللا لوزت نارابو فر و لولح |

 لاح وب هد هسیا راشمشود فیض قرهلوا فده هتقسشمو بعت عاونا و

 یراعا یدصت «هدایلاقوف تاکرح ضع هلا توام تومهروط كن هرزوا

 ۰ ىدا لکد دعل ندهظحالم

 الا هجور ندنشدلوا لوغشم هلا همظع تاکراد وشراق هت و ان هسا ولهسور

 هه رش قوقح هلا 0 یریمضلاینام جنا بولوا هدناما هلاصم دقع هلا هبلءاود |

 راج هدلوا نوناک لئاوا قرهروا مد ندنرلثحم تحرم هه رکسع دارفاو تیاعو |

 ندغروبسرتپ رار هلبرلرکسع اسؤر رتاسو اشاب ردناقو اشاب نیدلالااج هداز
 هغ ران وک قالفا یتسهاج ود ران وسلوا نمرارفاسم كدهضناک رخ نا

 0 یدروت هنسهه قالفا ا و یهدنف رط قحسورو یدردشلر

 ۳7 یدرومس تد وع هب نمش ه رز وا قلوا نشناتشم هلا نواه یودرا ید

 هتک نما ناب سم هان
 × تالاکم نالوا مقاو هدنراهبصق شرکیو کوکر +

 یع رکی زوییکیا كس وبشا رایدنفا صخیم نانلوا مازعا هنناح کوکر الاب هجورپ
 ولهسور .هدنسهبصق یوکرب نوک هبنشع یحدرد نوا كللاوش یسهنس یا |
 هلا عاعجا قره وا هعفد یر هل راصخ ص هسور هد رداح هراس ها هنس ندنف رط ح

 هم رک ادم ادایعا هننشهدارا كم رک ازادرس درو رانا هلکف سس

 لب دعت هث دلواو ه را تم ینهطاصم داوم ردق هسدورو ك راهمانصخر كرەلىش هک |

 ۰ ریدر و رارف هرزوا كعا هوس و

 اسا راس هلا رادّسا هع كدودح NS یا مور ادتا یراصخ سم هس ور

 هدنش یر انلایا نادغ و قالفا هرزوا قلاق هدننل ود هسور لماع یسضا را ناده و
 , PESERی  RTE FYسد تب سس رب سال زن دم ی ی ی ی [

 هد نیل اود یزاغو ساسلا رضح هد وط هلا دودح نالوا ربتعم ورم ده وا

 هدقم هک ولا رابدلیوس یتعیدلوا یّوطم كنادناموق شاب یسلوا لصاف دح

 هدهراخ ندا نایرح هلا فوزو وف یاداموف شا هس ور ندنف رط رد ارادرنپ

 شدتقا ضخ م قسم هنغب دل وا شملد ی رم ترس هرز وا قلوا ساسا هب هاصم



 رلولهسور هلکمتا نایب ابعطق E مرال قوا دودح عطق ندروک ذم رهن
 ۱۳ وا دوبح مق ندنرهن ترا -نابدلبا قیلت هاد رف یتسمرک ادم 6

 هاتهح ینح هلوا یا لک نادش هن قرهلاق هدفرطور یسهعطق رب كنادغب هدر دقت

 ۱ را لوس كنادع ولاا یدسهنلوا تقفاوم کوب ننفرط مرک ازادرس
 هبس ور نکل یدا تنم هتناح كن ولهسور تروصو ندنفحهلاق هدنفرط ولهسور

 ندناببف تقفاومو هدعاسمر هدنلو تورو تحامس عونرب ینو یرلصخیم
 . رایدملا لوق هر ندر هرزوا كمرتسوک

 ثلنس رم ترس یرلصخ ص هسور هدهلاکم ساح نانلوا دقع ینول هعح یسادرف

 هادم هلئسمو السا هدهسنا لکد قفاوم هسراکفا كفوزوتوق یسلوا لصاف دح

 کو a نوجا قمالوا ا بعص E ما صا ندش دل وا شمقبح ۱

 لباقم کوو رایدناص لناط هدساخ ین 3 هلا رلزوس 9 كعد یدلبا تقفاوم

 ندنف رط رب دقا ضخ ص ید هتسهل وا دودح عطف را سابلا رضح هد وط

 ۱۳۳۳ یا ندفرطور ۰ رلیدتا نارد یفداوا لومام ییشوا تقفاوم
 هدنسهحش كنهرثک تانحام ندا نایرح هلغملوا نابمرد یلوا لصاف دح ۱

 هن عقاو هدنسهنروا كزاغوب کیا هرزوا قلوا دودح یسیدسقآ كلنهنوط انا |

 تصالق طقف یدلوا لصاح ارا قافا هدنصوصخ :یسلوا لصاف دح ثتزاغوب

 كرت هول هس ور كنهطا رغصر نالاق هدنتلا وص هداتش ماناو نانلو هدنسوشراق |

 تقفاوم ید ندفرطور هاتفلوا فیلکت هنارصم ندنفرط فوزوتوق یفلوا |

 ۰ یار وک

 ولەسۆر یم هنغر دل وا لباق هلاکم هد رداح بودا د ور ۹ رلا وه هداتنا وب

 ا صصخح هط وارب پ هدنحشا وش راح هدنسهصق حوا نوجما ۲ ندم رط

 سلح نالوا دقع ین رک ارت ی نا ا یزملوا تد یوا هدار وا

 هب یدازوا نوزوا یمساست و قحهلل وا در ندفرط ولهسور هدهلاکم

E |قالفا عل كنتکلم ندنقرط ط یراصخ ص هس ور هدعا ۰ یدلل وا  

 02ا فام رلكب نتکلعو فلکت یصوصخ یازاستما عیسوت و ددح كناده و ۱

 ضارتعا هز وس جی وت ندف رط ور یدنلق ناسرد یملاپ هماماظن ر هدنقح

 . یدنلوا ناس 0 لوق یشر هقش ندنساها كتهعدق تازامتما قرەنلوا

 ا ع نافرط هدنناح ییوطانا نادنف رط یراصخسم هبسور هدسلحوب هنن

 دودح ید ندفرطور یدلدنا ناسمرد یشلوا دودح عطف ندلع یرلقدل و

 تک هرب ی یرلزوس كف رط هدنح و و مدل ریس 5 رارصا هدنسافا تي هفاس

9 ِ ( 
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 هرز وا قفل وا نادشسا راد مس تاهن و یداشالک | ینح ۹م هلوا لاق

 ۰ یدار و ماتخ هب هح امم

 یراصخ ص هس ور هدساح یحد رد ناناوا دقعینوک یسن را رازاب ی زکسنوا كلاوش

 راد کوو یدلنوق هنادیم ئحم یتازابتما عسوتو ددجت كننتکلم هنب ندنفرط
 راح وب هن هداج نانلوا دقع ینوک یلاص یسادرف یدلوب عوقو را هثحاىم یخ

 یتدم كن راک نیتکلع هرز وا ینیدنلوا دقع مدقا ندنو هقش ندقدنلوا رارکت

 لوق یخ د یرلافعتسا لک مدقا ندنساضقنا كتدم ها یدک ات كنهنس زکس نالوا
 هن رام اقوا لزرع مدقا ند هنس زکس كرلکب هدقدنلوا نابمرد یس هلئتسم قماقت وا

 رولوا لصن قم افلوا لوق یخد هدنعوقو یرلافعتسا رذعل اما بوس هلمند یشر
 نامرد یسهرطاخ كمل دا ر وح هنافعتسا ید ندنف رط یراصخ ص هسور تولید

 هس ور تل 4 ردشملا نایرج را هنحاس قوح كب هرز وا كنو هلغملوا

 ندریاعذ نانجا یرلکع رو هب هلمتاوف یر تنسااها کل ا و
 ی رالوا نودام هما هسرکدتسیا قر هلوا تس رس یک تالوضع ی ۳
 باحا یدا یراح هب راصحما لوصا هد هیاعتل ود كلا هسیا تقولوا ۰ راما داربا

 ی راکدبد هنس راكد د یراخذ یریکدروتک هلوصح هلا نج قرعو نیم دک تعارز ١

 هني راح ناق كلومناسا و ه رایج هعباسم هللا تا ناعم کل ۰ یدرلزام هتاص هلا تاثیف

 یک ا تولا هربخذ هلین اف یرم ید راک | یدلا ارا ۲
 هژلومنات ما درع یدو یدراراتتح لا تا نالوا لو ۲
 هج رک او یدما تشک م سموا راتخا نوا یملتابس تو | هل تا 6

 جنب لکد ندنبتکلع زکلایكتوب بولوا ین و لب ل دخاو وا
 ی رومعمو تور هن ص هن یتتس رس كناطعاو دخاو تحاو یماغلاو عفر ندر نه

 تولوا هبع تداعر تقولوا هب راصحا لوصاوب هدهسا ندنااو یی دل وا بلاح

 ثتف ول وا ند غ دلوا تکا قح هە راج EE تر هومناتسا یساغلا و

 رب دنفا صخ ص هلم وا لکشم هح هماعنل ود تقفاوم هنا و كنول هبدور هحینمکح

 هب همان اتم راد کو یم هن دل وا د ودعم ندنس هلخاد روما ك هہاعتل ود هدام وب ۱

 ۰ یدلاق رس را رف صد هل و كردا هعقادم ود زام هنل وا حد هدام 2 ۱

 یرالصخ ص هسور و زا نت هعاس ثاحا هدنرراساح هلاکم نانلوا دقع هعفد ترد هدع

 لب دعا و هاشم رل هدام نانلا 4ملق 9, هل وا ا ندفرطور و هح زسا رف ندنف رط

 ۱ ۰ یدلشاضوا هلا ق هرکی دکب ییراکفا كف و

 رصنخ رز قر هل وا یو د یجر نوا یر رازا ینکیا كن هدعما ید هدعر و

 ۰ یدل وا سا



۱ 
 هد همسر تر وص زونه بولوا EEN هن صا كمر 1۹ رادرس ته هسا زا هلاکموب ۴

 . یدا شمافلوا هلدابم رهمانتصخ ر

 ام ۱ طب اونا را انا صخره هد و
 همس تاملعت همرک ۱ رادرس هروک اکا یر هللوا لیدبتو ریست هاصم ساسا

 . یدا ل را

 نامرکقاو ردن و نیتوخ هد دقت ییدنلوا دودح عطق ندن ره ترس : هک بوش

 هللا هلتسو وو قلاق هدنفررط هبسور ید یرلهعلق لیعاساو ییک ر ارب هاب را هعلق

 لوقو رضم ك٧ هجهیلعتلود هسیا وب تولکمزال قلوا كلام هتنرانغا هن وطول هسور

 ۳ 1 هسور هما هتسنارف لع باب هدلاح ینیدل وا طرشرب ضآ لمحو
 فوفو لبصح یی ۳ E هن رلقدل وا هدقع ال رضاح هب هر اځ هنهلع ى

 قرهلل د ذم طرش هرزوا كم |هدافتسا ندنوب یتمهنغیدلوا شملنا تامولعمو
 یرادقم ر كنبرهن تور هرز وا قلاق هد هباعتلود یرلاضقو هعاق لیعمساو لک
 نابع دودح طخر ردق هزکد ندنس هطقن رب قر هلوا لصاف ین کلام نفرط
 . یدنا شل روس نامرف همرک | رادرس یسمناق ذاحتا ساسا ههطاصم كنسخلوا
 شمشک د ساسا هد هسا شقلوا هلدابم را هماننصخ ر هدسلحم یجنکیا نوا كلذ للع ءانب
 ۱۳ ۰۱۵ شا یراصتیم هسوور بوس هلیشبرف دیمرک ادم ندنیدلوا
 . رایدردسک یزوس هرزوا كعا

 ا میم a د قل وا تالام هن رل نغا ك رھن هن وط و

 را زاپیجنتلانوا ثانهدعقلایذ نه اتو ربغم یشان ندنسل وا لیدس هلهح ولوا

 دالا اع نانلوا دقعقرهلوا هعفد یحنج وانوا ینوک یسآ

 الوا) و رابدتنا رادتبا هتاضارتعاو تاضب رعت اطر هدنقابس تیاکش یالوط ندنوب
 ندنف رط یرلت رضح مظعا ردص ار ز « ردتناقح راغم تالاح نایرح هدنابو

 ترشاسم هنمظتن هدقدنلوا دارا هطاصم ندزفرط مزب بوئلوا باط هک راتم ادسا
 هنسملنسد ی رهن تربس نکشخل وا بلط هلام یتلایا نادهب ان یدنلوا
 ۱۲ تفام نالوا لومام ابرح و .یفد تن هناصخ تاکرح ۰ یدنلوا تقفاوم
 هدندهعت ر یه نادناموق شابو ۰ یدلوا عقاو هزمهبلع مز به وو
 .ردارغتسا ثعاب یسماع | تقفاوم هن ر چیه كن رات رضح مظعاردص نشلوا مدقتبان

 مظعا ردص هکر د هدنروص ر تافاصم رام یدورو تقو كارل همانتصخر ۳

 e لا نوا تیاهن یصوصخ یرامللا تصخ رو ربخ بلج ندهناتسآ كنبراترضح
 نکیآ مزال زکملوا صخر كم روا هدیونلاس هناهاش هداراو نکم هدف رظ

 ( و و



 at ۱و جی

 ر توفص راغم ی طاق هدطاغت عقوم یاب كنادناموف شاب هلا راما تقو ردق وب

 یآود هو وات زیکیطد وشا کرد رام تاغا را تشل"

 ۰ رای دید ( رد راکرد ینجهلوا بجوم ینتیلّوسم كنسودنک بونلیق شی رد ندنف رط
 ارز ۰ ردرودعم هدنابوت رع دنفا مظعا ردص ) ندنف رط راب دنفا صخ ص ا کو

 مزب هدعب یدلوا دت ردق نوک نوا یرلهبناکمو هرباخ ياد هلا نادناموق شاب

 ندقدنلوا بلط نواه ٌهماتصخر ندزکفرط هدم دورو ارومأمو ابولحم هفرطوب

 شمراو ه دنسکبا نی قد لا تار رحم نا د ىدلزاپ هر هاا

 راهی و هال رخآ كلاوش ه 5 ور دنچ یخد هدهناتسا

 زار كریلا ربخاتو مک یک کیدلکش لر ویب بیست رار هلی هینس تاملعتو رر رحت

 دحا ها یرویم كمسوم ۰ ردللد ران ون هنغبدل وا مایا را صا مام . یدنلوا

 مظع صا یدقع هلاصم هدنس تلود ینا هک دلاق . رد راکرد ییدلوا عفان هنف رط

 | ( ردلثلاب قوسم ییرلک هللوا اغلا هدشدصت هاکو هده رک اذم یاننا هک بولوا

 «یدار و ما هح زە وس ناز وب یاد هب وفش زار هزار
 هلکع | تحلصم قیلعت هناذتسا ندعربسرتپ یخد ینادناموق شاب هسور هنیرزوا كلوب |

 ۱ . یدلوب عوقو هللکم هدیک وک رب قترا بولوا عطقنم هلاکم صا

 | یمرکب كنهحعایذ هدنغانوق هلاکم نانلوا صصخت ندنف رط ولهسور ۷

 ۱ نالوا دقع قرهلوا هعفد یحدرد نوا هلا عاجا یراصخ سم نیف رط نوک )یک

 هنف رط یتاود راد ه هدام ساسا ككنادناموق شا ) یراصخ سم هسور هدهلاکم 0

 (یدر و تالت هزب خدوا هحنجوم « یدک ی اوج دلدعاک نالوا شیر و

 تلود كنسراترضح روطاربعا نالوا زممخفم عوبتم) كلردبا زاغآ همالک لس همدقم
 یشهاوخ و نکل ۰ ردقو هاتشا هدنکو دا رکشهاوخ هتافاصم و هحاصم دقع هلبا هبلع
 هن وک ر ن ندصوصخ راسو یالوط ندتلود رخآ ۰ ردنوحاایار وایاعر هک

 قحا ۰ رد راکرد یثهاوخ لاک هنافاصم دب دحج هلا هماع تلود ۰ ررلکد یم هطاتحا

 كن ولب رصو یملوت هطار هلا یدودح ترس كساسا هرزوا یت دنلوا ه رک اذم مدقم

 هدنف رط یلوطاناو یوم ظس هح وو كنر وص نالو راد هنر هحاراو نمأت

 یساق هدف رط هس ور ك رللح نالوا شفلو هدن دو شغل هلن اب و ردق هب یدمش

 یسلعار زا او ہک كفاوط نالوا شعا لوق ینتعس هيس ور هدلاوح لواو

 ولتک وش ) هلباقلاب یخد رایدنفا صخ م ۰ رایدید ( ردبا بلاط یحلص هلب راطرش
 تربس قحا « رد راکرد یراتعر هر هحاصم و تافاصم دی دحت هلسل ود هس ور كرم دا

 هس و صا یروص قح هل وا هلوف نرق هدیال وا تولوا لوشم هدن و اه و ید ودح



 ۳ ی ۰ ی علوا میهن 1 طا جو و شم روس ۱1

 یراصخیم هسور هس رزوا كلوب + شدر و باوح ويد ( ردقوب زع رومام

 ناش یتساغلا كنهدهاعم نالوا عقا و هدنسهدام تریس یروطارعا هسور ) ندنفرط

 فرط كساسا ییدلبا دقع كني راترضح مظعا ردص ندنک ؟ب دلبا دع لخت هتلود

 شاب نوحما یصوصخ رکسعو هکراتم ید یسودنک لباقم هنلوق مدع ندنو اه

 یتسلوا برح ربسا كن هموقه رکاسع هاساغلا لدنس نالبر و ندنف رط لارنج
 ردص یسهدام ترس ) ید ندقفرطور ۰ یدلند ( ردنا هبش خسف كن هک راتمو

 هدهاعم هللااضماو دقع بولوا ندنعون هراخمو هباکم هدنن نادناموقشاب هلا مظعا

 كن ادناموق شاب هلبا مظعا ردص یسهدام هک راتمو رکسعوب اما ۰ ردشمامرک هنمکح
 ن زادع نیغلوا ندتعون هدهاعم هاسح قلوا دنس یخ و موتح هل رلاضماو رهم

 هسور هدهسیا یدلدنا هلاقم ود ( رولک مزال قماللق رابتعاو داهعا هبهنسن رپ

 صخ م رایدلب وس یغیدلوا هد هیعطق تروص كنب روطارپعا بلاطم یراصخ م
 ساح یدلاق لح ههملاکم قترا رلیدلبا رارک

 ا یداقلاق ندسلح هللا قلقوغوص یدلسک یدرقال یداوا ما

 برح ندنفررط ولهیسور هیمالسارک اسع نالوا شلریدشلرب هنیرابوک قالفا ءرزوا

 كور وشراق ههسنارف یشهاوخ و لىم ه هحاصم هرزوآ حو رشم هجو كن ولههسور

 درحینشهاوخ و كردا تس یتسارو هدلاح یش دلوا نوجا قع ال رضاح هه راح

 ییدتساید ندف رطر نوبتسا تامرتسوک هدنلوب تمدخ هتناسنا هليا دابع هحارا
 هسا هبلعتلود یدروبدبا هفاخا نوا عاقا ېب هللعتلود هب هطاصم هليا طارش

 یراتلود هسنارف هلبا هبسور نوجا كماس هلبتروق ندهیرح ههلناغوب هجزسررض
 ۰ یدا هدکا راظتنا رظن دم هس روهط كنه رام نالوا اغ ور ینامالع هد

a E3%  

 هنشا دلشالکا ندنسهفخ تاراخم نالوا رقف روظنم كنىدقا بلاغ لوا صخ م
 یوم ءیدنا ییدنلوب هدناماقلا ناشن رب ندهبلعتل ود فرط كللارتح هسور ا رظن

 ناشن هراسنحا ندهللعلود فرطو شیلا انا هتلود رد ید وا شفلوا عاما ههبلا

 صخص هدننرادص كناشاب ییطصم رادملع یتح تولوا یلاثما یرامدقم كساطعا

 | شلرپ و ناشن ندهیلعتل ود فرطهننادومق هبسوررب نالوا سشلک هلومناتسا نوجا يتوعد
 تولوا تداع رب شم هل وا ثادحا هع دفا یداطعا ناش هبناحا 25 اعتل ود هد هسلا

 هعقدر الا هج ور کلا وربندنسولح ك را ضح یلدع ناخ 2 E ا

 ( هسور زا
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 شملوا كورتم تداع لوا كر هللر و هنسهقش ندناو شلر و ناشن هننادوف هس ور

 ندىلط جد ول هسارفو ول هرتلکنا هر و ناشن هلارنح هسور یدمشو هنک ودا

 | هب یدنفا بلاغ یسملغارب هنع توکسم كصوصخ و ءان هنسهعلاطم یرلقج هبلاق یلاخ

 یسضاراقاح و ویرلاضق یلک و لیعمساهنستایلعآ بج ومر و ردشمنلق راعشاهنام رح

 ۱ بلاغ نوجا AL یتحاصم قفلوا د ودح عطف ندنورب هرز وا قلا هدف رط ور

 شغل وا دعو هغا هسک كس ییا هنساقفر ضم هلا یلارنج هیسور ندنف رط یدنفا
 شمنلق اا هتنلود اح ورت ندنفرط لارنج یتیم هب هبقیتلوب تاعلاطم ضعب تیفک و

 ردوا هدنا تحلاصم هلک ناوخت س وکم ندغروسرپ ا

 (۱۲۲۷ هنس علاقو )

 ولهسور هلناهماعتل ود هسر ولقاب هنالکشم نالوااع ور هدهحاصم دفع حورشم هج ورب

 ۱ EN هنهلع ول هسور كن ول ان هج رک | بولک م زال قفلوا هب راح هداعأ هدم

 ینفلاکت 2 رق كن ول هسور 1 رظن هنسلوا هدکمشل هدایز هن وک ندنوک یم هم رج

 حالصو 9 ص 7 ا لوا ضاح ) هدهسل |ی وق ظ وحام یکی ه4حلص هاب | فق

 ر ندروما ضلارف یو ول وف كنو اه یودرا هحدافم ( كهسا رتسلا

 تفداصم هنح وا کد كم ور لوا نونا ی هع كنم رع ہد دح 7 وشاو

 كمشرا هنس ود را کا رادرس هدزورون هلم سلوا شمشالفای راهم 2 قرهلوا

 بیر ماع رف كس ترد شما ندیلوطانا هرزواقلوا یراوس یا و هداس یو
 ندنزکسع ماع سر نالوا بت هس نو : یدنلوا نامت را رب

 یرلفدل وا شماشربا هاتو یدرلنا ںولوا لقا ندنفصا رانا والصاو هنو اه ی ودرا

 بتم حورشم هجور هرکوب نډنکو ديا شل وا لیوح و بلق هني رت اتشم هلتهج
 كنم رع یمهنس ید RY وشا نوحا یرافل وا قوتس هلسف و كل رکسع نالوا

 . یدنلق ر رحم رلنامرف هدنناوا

 ندر حاصو برج هرز وا یرا رصا هدنسهقسع فلاکت كن ولهسور الا هحورپ

 رازاپ یعنشب یمرکی كم رحم هلغفلواما یدقع یروش سل نوجمایبحرت كنو

 ىلع هدنغانوق مالسالا خیش یرانوک یلاص یسادرف كناو یستربا رازاب یسادرفو |

 نالک ندن واه یودرا ادا :هکه ل وش یدلدادقع تروشم سلح نوک چ وا اوت

 نالوا فلکت ندنق رط ولههس ور ید وف وا هدنسههحاوم راصح هلح تارب رح

 . یدشوا هزاومو هعلاطم یندلوااسرف 2 ا هدرل هج رد هن كرلط رش

 هتک و دنا كعالوف ییلعم هس و و هدرلرب ید الا صوصحنایع |

 | هکولاح بولوا یر هفئاط هزاباو یح رک یضرغ ندلاها ییدلبا اعدا یتسلاق
1 Ta aE 
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aسگ 1۸  

 ندهساقفاق كلام کج ا هلا ل رولوا E هی سالابتسا د كن ول هسور

 لئاف ناسوا علا و هدف رط لواو ردا ا و ولتسک

 تاق تاق توف كن ول هبسور هل روص وب ربا تعم راجا 0 ید فاوطو

 ۱ یزعواخرو فعضط مز نمشد رولوا رمضم تاع هدنهح هسلعتل ود هسا او راب را

 ردم رفاسم هنعرکسع نالاق ەدنسەقت قالفا هح دم روم را یرورض ورک هتداروک

 تاق ج كحل“ هروک هفلاکوش نا راشعا ی ربسآ ترج یدمش نکا ر د

 یدتا ناپ رج هرثک ثاحا نوک وا راضحملا نیب ود ردراکشا ما یتیدلوا انف تاق
 ۰ یدم هل رب و رارف هش ر

 E وام طخ هعطقر هزوشم نمجا ندیهاشداپ فرط هنبرزوا كنا
 هدرلهح رده ی وص كن همدقم و یدل وا رکم ولعم یسه دنع فلاکت كن ولهسور هتشا)

 قرف کج هلکح تراقح عاونا زودنوکه جک ه لوب ندنوبو ینجهلوا عنشاو هیرک

 ه«مرکروما تاج هلکح رک | یمروب هللوا هظحالمو رکف یرلهتوا یخدو هعلاطمو
 ۳ ۱ ار ا, نکهبیارید زردبا لوق یهعینش تراقح ثاجبروک و

 یی راد رقال یدیلعا هلو هل وش یدلوا ندنوب ند وش E هک نا طرشت

 رک ااما رثوملا بهت بوزاپ دغاکرب هنوک رضح رلناوا تروشم لخاد هکماعا

 هسلا هن یه یس همزال باسا كنج قاضالا هسا رولسد زالوا لود حلص هل وب |

 زسهدیارب دننسحرب اقیبطت هف رش عرش تروص هسیا قجملوا هلا تروص هنرهو
 ۶ اسع نال وا هدوشراق زع شا ها قثا بوروط الاو زس هقا کمر و هح و

 ید و كرن سکه بومنکح ندنر رب لصاخا ردقوب ماضر ةکمریو ریسا یعالسا
 (نیمآهللا قفوم هساصیأر یلاعتقح زالوا هلا تقورارا ولع وق هنادیم بويل وس
 . یدشلروس ود

 E E | ییطق یآ ر ندسلص تورس 1 هراضح یت واه طخ و شا ماقهکاق

 شلوا لاؤ رتلکشم هن مماس لکوک یا ) یمیکو هکعا كلروانش هدنریحو رکفرح |ا
 هماعتلود هلدسح یدادتما كتارا ور ندراهنسهع کن وح ۰ یدالشاب کی د (اکس ۱

 ناسل كن هنسک کد نوسنلوا برح ةداعا ندشیدلوا باتب ك هطامو هج رکسع |
 هن وک ندنوک ی رلهراما هیراحم هدننب ولهسنارف هللا ولهیسور هکوبلاح یدرویمداو |

 موج هنیرزوا كولا ًاسرقیغد یراذکتحلصم هسنارف بولوا هدکمشلتوق |
 قوح كب هقشل ندنکحهمر و یشر هول هبسور هبلعتلود توو لواو یکحمذیا ۱

 یدارابا قاوشت هرزوا كما ا هدهب راح یهناعتل ود و راب وس یغحهنازاق رلمش

 ( اعفاو ژ

 سم ¬ یوم

 ح یتا ڪڪ ه رق هسلا رک هند ولهسور ییحاوس ناسا رو ناسا
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 فلاکت كن ولهیس ور نکل یدزامهنل وا تسنما هدلاحو تفور چه هن ول ان ایفاو
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 هب راح هدننس ولهسنارف هللا ولهسور هرکصن دقدنلوا هاصم دقع هلا لوبق یتسهفیثع

 قرهللواتمادن راهظا هشیدنل وا هلاصمدقع هاهج و و ندهرکص هد دقت ا واعقاو

 كر هما تاس هدنسوشراق نمشدو ییحهل وا عین و نعط قده كربلوا بس

 كدر هل ون كدرسک هلت وش زب ید كراب رحیکی نالک دبا باکترا یرارف راع

 هنسک كاذلع ءان . یداراکرد ی راکجهد رایدّتسا حلاص زرسنفو تلود لاحر

 اشا ماقمعاق هن رزوا نواه طخ و طقف . یدمهلل وس هحتتسا رس ینسە رطاخ

 A رولواهلىش ج وا هب راخ) یراضعب ندراضح هلکمتسد |یعطق یاد الا هح ور

 نوباه نوردناو هدهناخشرض الوا ردرگسع یسحنخ وا د کدے هشآ

 ا یاح قرشو هواه یودرا ا بولوا دوقفم ده هدنسهس زخ

 هدن ولهسنارف هللا ولهيسور رولک مزال كلردنوک ها هسک كن نوا ندلا زيت

 للا هدنلحاوس هنوط ردلمآنک وک الصا ا ةا رولسد شعا راو توادعو و

 یسملا فیفختو لپ زت ین رافیلکت وب كنولهیسور هسنلوپ نمرکسع ردق كيب
 هل وکو تام یدلاغوح وکتفک یداز واثح هننرزوا كنو ۰ رایدید (ردظوحلم

 هنسهیعاد مکحتو بلغت هزب یخد هراس لود هرکص ندنوب ردانق الامو الا هلاصم
 جراخ ندددص ید یراضع ندراضح هدهرصو ربدلا در یحلص ود رلرشود

 دومیام رکفتو یضمام رک دن یرایضمب ندراضح و ۰ رایدلیوس رازوس نات رو

 هدن راهععاتجا ةوق كمالسا لها نو هدهسیا دوقفم توق [یهاظ هدتلود كردا

 هفرصت هدنرورض تفو یا رض نملسلا ماما رددوخوم توف اش و الا

 ناه یدکیتقو كنید ل هروک شا هلیسعیبط داریا كن يلعتلود یدمش ردصخ سم
 ندا مورو ندلوطانا ادا لهدا ترشامم هرفس هحتلم هل فاعلا كمالسا لها عج

 بولبقاب هدن راکدد روب هلوا غلاب هب هن یعوم م هقاب هنیرلرتفد رک اسع نانلوا بیترت

 رارب زو یحروس مدقم ناه یدلروک یشدلوا هدایز ندکس زو یدلدا باسح

 راضع ۰ یداشل وس یصوصخ هخا هدعن ۰ یدلرو ود نوسلوا ناعآ

 هب رفس تامهم ی راضتاف كلەنس رر تاعطاقم باح ا دوخا نوسللا ولهحای

 هنلود یلاعت هتلاذاصعم رولوا هدنسهاس تلود یش نالسد دارا رانوسرب و نوحا

 ولو طقف یدادا لوق یار - شد رد 9 ار تو لات
 راهثحاس نخ هدلو و یدلروک بسانم یمن وطانتسم كماسا و لمارا هدنحوصخ

 حیج ر یلروص قمنلق ادف یضلاف كنناعطاقم نيم رح و یربم تیاهن بودا ناب رج

 هرلرخا قرلوا مهس هللا طبض ندیریم فرط هبا مری و یناحخا رک او یدنلوا



 | نانو هدساحم و یدنفا دشار هداز ینابیع شیما یوتف یدانسد نوسلوا تخورف

 ۰ رابدر و زاوج کو ید اماع ضع

 هلا ییخاد ضا رقتسا 9 قرهاص بوحآ ماهسا هساقص هم زح تق ولوا هکولاح

 سان هد رب دقت ین دن وا هاماعم هاهح و وب EWE تاعطاقم نک رولکه دنا تر و ره عفد

 | هنن راقح هل وا نه دنا تاراسح هلا دارا رو وا فرد هليا e تار قار ۱آ

 ۳۲ احا ید هحتلود كرل هتکس هعس كناعطاقمو ماهسا هرکص ندنآ آ رظن |
 هددنح رات هداریناش هلع ءاس یداقحوهل وا شک اف یسوش قلو هراب 1 ص | رقتسار

 مو هد هب زب ۰ ردشملا حرج و در نآروب
 ندلا ر هنف رط هنراو ناه كزهلر و رارق هرزوا قغلوا ماود هد رح الاب هجورپ

 هال دعیایف یی رکسع نالاق هدنسهق قالفا نوسلردنوک هربخذو O زادقفرب

 ۱۳ اه ندا نعمت كس زون نوا كع ردق كس ج وا نوسفلا

 رکسع و هربخذ و هخا اه ردن وا تراسا دوخایو ازعاب تداهش اي ریتم

 نهرکسع هدهناهاش هما یلاعت هللادمحم یلاحر راقاح وا هدک داند نوساقاب هنک ر ادت

 هدقدنا وا مالک لق هنص وصخ هلا هنو ۰ رلپدر و تراسح هراضح ود ردف وح

 تنادعا . رددوحوم دوق هدد تما هله هدهسلا دوقغم دوش هدهملعتل ود مولا

 ینمایوتف تبفک هلغلوا نمضتم یراترضم قحهلوا عجار هننمم دارفا یناقیلکتوب

 ولآ لام نالوا هدسان دا رفا هسلوا یترورض فلام لا تی هدقدنلوا لاوس نددنفا

 ءیدایا ردشم هاف تولوا شم رص له هدروما هل وقم و ن E دا ف رص

 ۱ سم روما تولا اضتقالا 0 یراترضح هاشداپ هساوا لام شلوا عج

 . یدر و یوتف ود ردققحم یزاوج مدع ثاحاص و یلصاح ردا

 3 یالر و زارف هرزوا قفلوا ماسف هه را رارکت هلا هکراتم خسف صاح ا

 ۰ یدلدا ترع راتسم هر هس رح تاکرادب فرط

 * یتش میاقو *

 هات رازو همر هدمرح لئاوا هنسهدهع ك ناملس نالوا رادحیس هدیناخ ماس وا

 ماش هلقالا یراقاحنس سانانو سدقو هلیماضنا یسهفرش تمدخ, جاح تراماو

 هراز و ءافا هخدقا نکیا هرزوا تماقا هدباحو شاروم هیجوت یتلایا فیرش |
 . یلایا هقر ندنسهدهع اشاب ییطصم قبسسا ماقمعاف نانلوا هیجوت یتلایا هقر هنسهدهع ۱

 | 2 دازو ءاقنا هباشاپ هلادع هداز مظع ناسنلوب هدراوج لوا هلبا لیوحتو فرص |
 ۳ e 39 2 را TEE ۱۱۳۳ ام ها ا حا ندد وو هداتسا و ید یاس دنه هح وتلا

 ۰ یدا شلدا هلاحا هباشاب یفطصم هملا راشم هرز وا كما هد اب

 aE ؟ و )

۱ 

۱ a 



 یلغوا راد زخ نال وا ىلصح نان نوجا ین وقت ودح وطان تو و9
 یدلروس هج وت یلایا نوزب رط هر 5 زو هنر هدلوالاعم ر لئاوا هنسهدهع اغا نا نابلس | 1

 ناو هدف رط لواو هاا اشا نماد یر 0 نک مش یاحقرش و یسلاو هو رضا ۳۸

 سداه ل.س هعاق ثكاکلخا هر اما دام | یراءلاوو یرلظفاحم هس :افاخ تادح رس زاس

 یدلزاب اغنام رو نوحما یسملا تر دم فرص هنارلد هن رسا و حت كن راف زر 77

 یلغوا یحزوط ندنهوحو هر رو ند ر راش ؛ ی وق ی | lc اکرد یه یعاحنس كناح

 سا كنسلاوح و وطاب و ۰ یدلدىا هح ول هام ص رص ی” هاضواحم یسهعلق م وطاب هباغا شم

 لاع صا هنسودنک نوحما یسلا مادقا هن ز واحت عنم كنادعاو ماعها هنماکحتسا

 هنس و دهع هع دم بولوا یسادختک كناشاب لعر رو یسلاو نامرفو ۰ یداردنوک

 ند راب رهش كاب ما بلص هد تب تعا ا یجنح وا و ثلوالاعمر

 بص یسلا و ماش الا هج وار و یدلدا یلنش بوطهت ههر یدتا داون در زیاهدا زهش

۱ 
 اف وسا یسم دعا ۱ دل وا نشا ا ات رح ندنداعس رد رونه اشاب ناملس نانلوا

 رومس ا ه رسا رس E ا توعد خد اشا ناماس هبلا راشم

 باح هلا E ا RES زوقط نوا كلوالاعسرو یداریدک كرر

 . یدل وا مزاع هماش

 كل رخ الامر هنس هدهع اشا o نالوا یماسنمیعاحنسه رد وقشا اقا ندنآربمربم

 : یدلروس هح ول عانس ۳ ردومشا هل راز و یالاو هسر هدنسنم ران

 شر وہ هب 0 ناطاسهاش بودا 3 نال نوک داذا ین وا ۳0

 تاذرب نداملع لوح یدنفا ندلارون دمع دس هداز لع یرکسعضاق لیا مور
 ندصوصخر هدنناود هعفا ص ندخل دلوا جازلا دیدح هدایز ك قحا بولوا

 بوقلاق هبا تدح لاحردو شما رادتا قام ا هللا انشاب ماقمماف یالوط

 ردص اقاسو یرابرهش لوا ماما الاخ هنن ر و یدنلوا یت هباستخم هلآ لزع یوک
 جرح ندنویاه یارس یدناق نسعآ و بصن یدنفا یلمک دم ظفاح نالوا یلوطانا

 ۳ یا مور هدهرص وب جد هب یدنفا ل الخ و ۳ رل وله یلوطانا نالوا

 . یدلروم ناشحا

 | TTA ےک ۰ س
 جس وال رخ الا عر نحشل وا هدیس ر ههام ترد رونه یصا تدم هاسمل وا شمس

۱ | 

 ا هیاشاب دک نانلوا هح ول ارم رام همنرو یاب یلکب راکب يلا مور

 ۵ ول و هی اشا ماقمکاق و یدنفام لس الاخ شەن وب اه تاکرنال ۳ :صهد هناخلک نوما



e ۲۲ 

 E ادنلقت هامدق روط یدنفا قاط لیدنتسوک یرکسعیضاق لوطاا اه ۲
 یجنح وا یعرکب كنالوالا یداج ندشیدلوا هدکعا قازا ور الا هللا تاضب ر ۳ أ

 یارجا سفللاب كرەبما نیست فان هدارواو الجاو ینن هءهرت نالوا یناه را و

 زان روب یشحهر E 14 نوک یا . یدنل وا سا یسملا رغ تعب رش ماکحا ۱

 ۰ یدنافدعم و قەن رازاب رابات کد ك دعسا دح شا ورد ندنس ردم هداز ك

 ندنغیدنلوا ماهتا هلبا تاباکترا ضعب یخد یدنفا ناّعع یلقوا زو یسضاق رادکسا

 ۰ یدنلوا لزع هدهرصو نیدلوب ماتخ یسهف رع تدم زونه

 یرروما ضعب كنسلاوح هانا مدقا ندنوب بولوا ېک ناوید كناشاب مهارب  ناولم

 لصالاف یدقا دیس ندنوباه ناوبد ناکحاوخ نالیردنوک هاروا نوجا هب وست

 جایماو تفلا هل راکب لئامف هدنلوصو هته ان | لوا هعا تنش ندرلتمس لوا

 یدیشعا راق ندنفرط ىلوقسومو رسل و باج هب هماعتل ود فرط یرلنا كردیا

 هدن رلکدتاا ماحتقاو موم هنیراف رط همانا یرک اسع هبسور رفاو ناهک ان هدانئاوب
 ع يور ییلخ لاف نانلوب هد راوح لوا هله وشت ڭكنندنفا دہس

 هدنرب یعرکی كلوالا عيبر یغیدلوا شملبا رارف یفویسلا ةي بوروک ندحيلق

 هرزوآتردن و تلق هدنلاوحلواو ۰ یداشالکا ندنار رحم نالوا لصاو هر داعسرد ۱

 ۱ ندشدنل وا تلط ها هروک ذ دم تارک 1 مات تا یسهلوقم ز و زوط نالوا ۱

 ؛ یدلروس لاحعتسا ینلردنوک كرادش نالوا بولطم نامه

 هر هواش طورش کیدا نابمرد الا هحور هدهح ید ودح یلوطانا كن ولهسور

 . یدل وا حارمشنا ؛یداب ههباع تلود یروهط كنهعفووب وشراق

 یرله راما هب راح توشلهدایز ا PE هنهماع ید هيس ور تي ویل ات ۱

 هد هن صر ینفلاکت نالوا هدنقح هبلعتلود ولهسور ندنع دلوا هدقل و توق

 عامجا SG ESS ی رلصخ ص ناف رط قرەلوا روح هر هحاصم دقع هل | ففحم ۱

 ردراشمشرک ه هلاکم ی آ هج ور هلا

 3 یسهلاصم تك هسور هلا هلع ت اود 3%

 تنسو ا كمع ه دنا ولهسور هاب اهماعنل ود هنس ا ییدنلوا ناس هدالاب ۱

 هدشرکب هعفدر و هدکو کر هعف د چ وا نوا هس رز وا یساسا قلوا دودح ی ره

 ود فرط نکیسشلک هبهس رف هو ها سم را قرهل وا هللکم سلح دقع

 هتشر عطقو هکر اتم خسف هلکمنج NT یالوط ندنسفلوا لیدبت كساساوب |

 : یدشغل وا هلاکم

 ( کوبا )

tea Gs 

۱ 



f ۲۳ بس 

 ول هيس ور ندنک ققح یک کرک یجهورو هن رزوا هس و ر ڭى ويلات کولا 1

 كنسودنک ردناسکلآ یروطارعا هسور یەم هنغب دل وا جاتح هب هحاصم هلا هنلعتل ود 1

 قادناموق یسودرا هنوط هللا هلماک تب وذأمیفوقاحح لاربما نالوا یوم و قوئوم
 ۰ یدلبا بصز

 یدا تفکر رضم كب نوجا یللود هسور یماود كنسهراحم یناعع هکنوج

 فوزوتوق لارنح هدورک هقشب ندقدردنلو رف كم شّقلا هدللحاوس هنوط ارز

 روح هغغوظ یسودرا طاتتحا هقرب بک سم ندرف كس ا یو

 كوس رب نوجا ولهبسور ركع كس زو هدنموڅ كنولان هکوبلاح ۰ یدا

 كن ول ان را ولنامع نالوا یش راوس ین رب كناسد تفولواو ۰ ید.ا توق

 قیجا كنهيسور قرهنلوب هدنحانج غاص كنودرا ولتشهدرب ینیدلوا هدقل مضاح

 قلتقشاش هسته هن هولهسورو یراقخهداسوا تآ هناراکتزاهم ل هدنرا وا

 هلاح باجما یتاملعت كفوقاحبح هیلعءانب ۰ یدبا لکد فی رعت جات یرلکجهر و
 هر وص و هد ودا ټعاق هنتنهطق اساراس زکلایو فضخت ینلاطم كنولهسور هردو

 هلوسناتسا كردي ماحتقاو موج هلا تدش لاک هسیا عهدبا عانقا یهیاعتلود ید

 ند راص وصخ ثمر و تا 2 امت هنسه راح ولت امع تاو كع روب ردق ۰

 ۰ شعا ترابع :

 | كس وشا یراصخ ص هسور هلا یراصخیم هبلعتلود یشان ندسس و |

OE: ۱ تو و هدش رکب ینوک هعج یجزوقط نوا كنب رخ الا جد ی یکی 
 قلوا 8 یحنشل نوا هاب | عامحا نایب E كنکسنلاتا لوا صخ ص

 قل وا هلاصم ساسا ندنق رط )هس ور هدن راک ذا هلاکم سل دقع هرزوا ۱

 یراتحارتساو تدنما كب ول رص یسمر ۰ یدناق نارد هدام ترد هرزوا ۱

 فف 1و کش ےک وی ف

 كن را رضح نامع لا ةاشدا تونلوا ص ود راول راحت زر
 هدک وک ر یسحنکیا ۰ ردماتلا یبراماظتنا لاک كرا للخ راو قوقح |
 فست تام A میظنت راد هنادفبو قالفا هرزوا یتیدنلوا هرکاذم |

 هدمناح لوا مولا و لوا نده رام هک ردسهدام یلوطاا یسحنج وا ۰ ردنسهدام

 ییدمشرک او قفلوا دودح عطق هلک رت هبهیسور كننضارا ناناوب هدندیولهیسور

 ردق هنس شب یضارا نالو هد واهتسور هد نافوا اف تر
 قر«تلوا هرک ادم و نت رلرومام ندنفرط ا

 قملعار كل ورتم و ,I هدنط ورش تا هدام ود یدمش دوخایو قمل دی دمت ۱

 هرز وا یبدار و رارف هدک و کر هدام ی . رد رابتخا كن ر ندن راقتش ِ
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 ۲ کو ندنف رط LS صج ص . ردس ۳ دودح عطف ندن رم ترس |

 هدصوصخ وب هک ردیسهدام یلوطاا بس ولشا نالوا ام هتحاصم ورندهوا

 سه هعطو E یسمافلوا كوش هنس ر ادعام ناق كنهعدق دودح

 عدم ةداعا ندفرط یراصخ ص هسور هدع . یدلدا هلاقم ود ردندنساضتفا

 هب ولهسور قوب یف كنهلعتل ود ندضارا نالوا هحراو هلاحک ندهانا ) قرهنل وا

 ملات هبهیسورو نمهدیا د فک ندنو هایسح قلوا یعوزل تدش كن رلاروب هيا

 ههسور كالئاف ی یعاط < نالسد زرلاءو و تا ی

 نامط و ندنسهر, زج ےہ رق ها و ه رفس تامهم هرافرط لوا هانهج ےس

 رونلوا لق ههو رجلا هلتلوهس ندناو جارخا هبناح لوا بولیروتک ارحم ندقف رط

 هداوروا یتحو راعشا ههملعتلود ینحاتحا تدش نالوا هرلارو ید رقسلالف

 شعا راکت و دارا یتسارتشا هلا نم كرلف رط لوا هرزوا تداع نالوا یراح

 تصح ر هباشا لق هدع توللوا ددر ندشدلوا تداع لوا هدهلعتلود هدهسا

 و
 ۱ هندش ودما ثسس رلهننقس راح هس ور هد راهناو راحا تدهملعتل ود ید ندف رطور

 هسلاراو وص هقش دوخای ندننوص شاف ید هلوب ندنوب هلبتهح قلوا عاسم

 . یدلر و باوج ود ردا لک یعزاول ندا اضتقا ندا

 عوضوم یسهدام یلوطاناوب هنب هدسلح نانلوا دقع ینوک یت را هع یساد رف

 یتسارجا كرب نده قوقش لا فلابت یراصخ ص هسسور ۰ یدلوا ثح

 5 زا رضا هدنصایساه | كنهع دق دودح یحد ندف رط ور بودا فلکت

 ندنرم تربس ندنفرط یراصخیم هبسور هدعب ۰ یدلاق رسرارف هن هداموب ءانن

 حد ندنفر طظ رار دفا صخ ص ۰ یدل رتسوک را رصا هدنص و هصح ی وا د و دح هطو

 EEE یدلدا نامر د یروص 9 1۳۹ =« ودح هو و ندب وص قد وو هرروا قلاف

 ابن

 ندنش دلوا شملا لصاح اع هنغح هل وب عوف و هب را برف نع هدنرلنس هلا ۱
 2 م

 ۰ ا 1~ ۱ ۹1

 ا A كردا ینسارو دو 9 ب و وا زوج هر هحاص ها هاعتل ود

 نولعرط ر A هلکما اش هب وتف و تساسلا ن روحا تامالکو د ناف ۵ تر هد وهم |

 ۰ یدا لکد للاخ ندهراخ هاب | نویلا ه رص ه زا نوجا یساه تاحیاص

 هلا هبوق تاراما ینفحهلوب عوقو هب را اسرق هدنس كرلنا یخد هیاعللود |

 هدقع ار واط هګ رد یخ ندىلىخ دام نالوا هلا و هسور ل كردا لدا

 ) هدهسلا ز

 ۱ هدهماعت ود یرلاصف و هعلق لمعامسا کا قرهلوا لصافدح یرادقم 1 كن رم ت

 ۱ ا رف هل | ولهمس ور ۰ وا ۲ هناک تشامهت ا A یاماو راکفا كف رط

5 



۱ 

 | هدلاح ر ناشی ر كب ید نواه یودرا تولوا باس هلا هبحراخ و هيلخاد ۱

 دعاتسمكیاکما هل ردبا داخحا تص ر و ی وس ی SSE اا وو هس ور ندنغی دنلوب

 E هلا وهس ور نزسکعا عیاض ی تن و هب هظفاحم ِ هست ص یی دل وا ۱

 نوتس یهلاکم * هتشر نالوا تسدرد رونه ها ولهسور رار ارب هلکعا رودقم لد |

 تلود رخّومو مدقم نویلان هجرک او . یدمهدبا تراسج یخد هفمرق نوت
 توعدو قلب وشت هفاها دمع هلسودنک و هناس و ما ود هدنس هب رام هسور ینهملع

 هس و رالاب هج ور كن هللعتا ود ىح یدرلبا تربع هعافا هلا رادعوو دع و رو

 نوا یسلبا مایق هه رح تاکرادت ندیک هد ودا خسف یتسهکراتم نالوا هلا
 نویلانو رونب روک یک كج هديا قاقتا هلکنا یلاع بابو روناوا لح هنقاقتا هلا
 . یدا رونادلا هن یئامولسد ناسا ییدناللوق هدنقح قاها دعو كنلاع باب یحد

 تنوقلارنح هدانناو هرزوا قاب قاها ةدهاعمر هتهباع هسور هاب |هماعتل ود یتح

 یخلزسافو تن ویلا هلعتلل ود ىق حتا ۰ ید تا مانعا هلوماتسا ییسسوا هردنا

 ردقوا ندنا هلاسلوا شماغوا هناراسخ قوح ك ندنزو كناو شعا هرج 1

 ای و ::یدرمتسا قلرا لخاد تاغا تاور یا د و
 یک رودادلا طقف بومر و تبمحا الصا هن رازوس كرلزسنارف هملعتلود یالکو ا

 هلمتشود كنولهسورو - یدبا راروبدادلا یلعا كب یرلنا ر

 رسم زا ی ۳ | یولهیسور تقولوا نوبل ان هدهسلآ شما ندناملسم یدص

 4 کا رو هن رزوا لوماتسا ینیدمهشالء اب هلا ردنا RATE هدنندوع یدسل وا

 راکفاكنابوروا هملعتلود هدننروص یتس ولغم ا ید ەدنا تشا هبلعتل ود

 نوک . یدرولک مزال كع وشود یتغح هل و هدعفوم لکشم هن وش راق هنسهبم ومع

 به همم و راکفا هدلاح شدلوا یعولعم كنهلح یسهیهاق هوق تقولوا كن ول ان

 لا ها رده دا هلغ هک نه تاهت هسنا هموعراتا یا
 هکردحناو لیلدید یلاوحا ماحنا كنولبان کوب ردمزال كعزوک یهبموج راکفا

 تاب وات زرند راک هح وب و کمد لصاح ییطف 5 لعرب ه داب وب هدهسلا ۱

| 

 | هسا قلرسغیاص و یدزعاص یهممومع راکفا قرهلوا رورغم هن رادتفاو لاقا

 . ردشعارغوا هناراسخ مظع یخد یتراقفتمو شا وح ینس ودنک یالا اهن

 هسارف راز هلا ماف ا داوم هلا هلعتل ود هدرک وب ید ولهس ور

 کو لاح یدروی دنا مادقا و یس د هنمظنس یحهدهاعم قاهار هل |هماعتل ود هنهباع

 | هدندق كما باج ییهماع تلود نوحما یراتعفنم ق در یرلتلود اوروا

 | قع العا هاا كن رب چیه هبلع 5 ندنفی دل وا" مولعم هب رحتلاب یراق و



 باکر هحدقا تک غراف لک ندن رلاعدا و 1 یضار 9 ۱

 تحاصمو لاح قفاوم هح ورشم روص ید هطوبناتسا ناذتسالا یدل ندنوناه |
 ۳۲ یر هلوا هحامو رک ادم ہد راسخم ناننک ودیا شلروک "
 كنه وط رهن ندناو ردق هلع یت دلوا بصنم هب هن وطندنل وخد هنادغل تکلم ی ره ۱

 رجزهدنقح ولب رص ندق رط راظفحتسم 1 وق ندهلع تلود فرط ِ ۱
 كنەىلعتلودو یی راتلاّتساو نما نالوا مزال هدا و نوجا یسالو عوقو یدعلو ۱

 هحور كنراوک روو یسهرادا ندنراف رطودنت ؟ كن راهب هناخادروما یخد كن ولب رص

eیرلاعدت قحهلو عئا و ولل یک و ضد ند رد ودن ای دل عوطعم | اعدتسا ۱ عقا و والثم یملست  

 هرزوا لاومو و یدلر و رار هنس رلهدام (تاملنا مظم هللا یعوف برص هلعتلود |

 ینوک هنشراهچ ینزوقط كنالوالایداجو ۰ یدابای یدنس هلواقم ساسا هعطقرب ۱

 راد دنفا صخ ص یا E 2 هتل ود نارا كن ول هسور هدعل ۰ یدلدىا ۱

 یرلهلاصمدقع هلل ود نارا كنتلود هبسور هدنس هحبتن كناثجام ندا نایرج راد |

 تحمل ءدعا قفاوت هسفانمو و رونوشود فام یدک زکات برو
 نوشان هد ولمنروق ند هب رح لئاوغ كردا هطاصم دقع هلا ول هسور هدنروص

 . یدروللو هدناماقلوایحرسندوشراقهنامداصم قج هلو عوقو هدنش ول هس ور هليا

 یخد هلع تلود تۈر تب وقت هر هحاصم هلا هبلع تلود ولهسور لصاما

 ۱9 یتسودنک ید اوروا لود ضس هقش ندفدلوا جاتح هدایز كب هتحارتسا

 نفرط هبلع ءاس ۰ یدیا هدکملا قي وشت هنامریم ههطاصم هل راتخا قلراک ادف
 ۰ رای دلی الی دعت یراهدام نالوا لادج و ثح عوضوم قرهشالقاب هنر رب یراصخ سم

 قالفا رار هلبا ایباراسب یرظن حمطم هدنتهج یبا مور كنولهسور : هکهابوش
 "یلالقتسا "الماک كناتس رصو 1 كلام هنیرلزغا كنب ره هنوطو اد

 ےن كناتسب رصو عناق هکارتشا هدناغوب یک و کلم یناماراسب زکلای نکیا قعازاق

 نافرط یزاغو ی 5و لصاف یبتلود كلام ردو ه رخ هل هلب زافو لک یراس ا

 هدنتمس یلوطااو قلوا قا ىسەقاس تاراتما كنادغو قالفاو ی هد

 ناتس رصو قفلوا اه هلهح و یندلوا رفسل لق دودح نالوا هدرالح ر

 وللثم د اوف یراقدل وا لتا ا ااعر نال واهد ه راسعقاومو هدد فس رګ رازجضعل

 هاب اقم یسهجزسنارف هابس E كدنس ول نالوا هدساح ی زوقط نوا نالل وا دفع

 لیج ییسرب هلو كنهيلع تلود یراصخ رم هیسور هدقدنلوا فیاکت ندنف رط
 کو هد هسا رلب دن د زامهنلوا جرد طرشر هاب وا هب همان دهع نکل رونلوا ناسحتسا

 یضاركتتلود هس ور هنسه وا فرص هله ءیعاسم ندهبلع لود فرط هدنص وصح

 ( یغحهلوا و



 ول ۳۷ 8

 ندنف رط یراصخصم هسسور a جرد ۳ ۰ E نمضتم یغجەلوا

 . یدارتسوک تقفاوم

 هدک دتا النسا یتس هعطق اساراس رولوا مع قاحوب هدا نقش وت ی

 ناکساهدنکلام هسور هللا زاها ندنرهن هلروط ینسهلسق ناصردب ندنرلراتات قاحوب

 هتل ود باب نوا یرافلوا ناکسا هدهلعتلود كلام هم وق ص ءهاسق ندنغی دلوا شملا

 یخد یصوصخ یرربلقن ههبلعللود كلام كران و ینبم هسراودل وا شملا تعجام

 هننل ود هسور ااوج کو ندنف رط یراصخ ص هس ور دار الایدل هدروک ذم سلح

 کما هناخ لق ههنلعتلود كلام هدلاح یرلکدتسیا یمالسا لها كرار نانلوا كرت

 كنس هلق لاص د ندنعحهلوا جرد هدامر هب همان اضم هدنقح یرالوا نوذام

 یرلتعجا ص هب هنلعتل ود ارا رک كنەموقصءەلسق هدهسلا رل دید ز رک مزالیرکذ" هصاخ

 ىلاع مزیامو بولطم یرافلوا رک ذ هحارص هدهمان دهع یبم هغی دلوا شم لو عوفو

 . یدلر و رارق هنحرد هصوصحم هرقفر هدنقح رانو ندنعب دلوا

E.هداعاودر ندنف رط ولهسور هدهلاکم ساحمیحنم رک نانل وا دقعینوا هش  

 ولهس ور نوجا كنو بولوا ثحب عوضوم یصوصخ یسهیلخن كراتکلم قجهنلوا

 هدهسب دنا وا راثکتساندف رطو رب هد صا لوا هدک دانتسبا تاهمیآ قحمچ وا ندنف رط
 یخ شاد ی یابی تشییع PEP نی لعاب ایوان ست نم

 دوج وم ییاوداو E كن ولهسور هد هربثک عقاوم ردو هب هوشرا ندور

 تدم ردقوا نوجا لش كرا و ندنغيدنلوب یرکسع ید هددارغل هقش ندقدل وا

 . یر فتا یال

 من ی واح ی هدام ا نوا هروک هبهساسا داوم نالوا رک رارق حور ىم هح ور

 كنسال والایداح یسهب رشهنس یدب یعرکیزوسکیا كب وشایرادنس هام نائل وا ۱

 كتسم ور رسام یدال هس ییا نوا زو رغ كم نالوا ف اک
 صخ ص همان هلاصم وشا هرکص ندقدنلوا هلدامو اضما هدشرکب نوک یحتتلا نوا ۱

 كنالوالایداسجو یدلدبا مدقت هنوباه باکر هلا یرادرهم كنیدنفا بلاغ لوا ۱
 . یدلوب لوصو هتداعسرد یدنفا راد رهم یوک یحن زوقط یعرکپ 1

 یدنوقوا همان هیات وا دفع یروش سلح هدنعانوق مالسالاخش یشادرف

 (۱)هدر ز یروص یدازابیسهمانش دصت هل رات هرخ الایداج ءرغو یدنابق لوق

 و وادار ها را

 هلا یاس اساراس كیهسور یر رفت رب هن رمضم يا هجولشاب هباعتلود هدنوب

 قابا هس رهن هن وط قرهلوا كلام هن: زافو ی لا کوا هک ولو هلسمروک

 هکر دکلتسرس نوسلوا ردق ههجردرب هک لو كناتسب رص یسحنکیا ردسمصاب

 تل

 س

۰ 

۰ 

 هی

 



 . هلالقتساو یتس رم هعادب ید رانا E قرەلوا لاثم ءوس هنسلاعا ا

 . ردراشمشود |
 تكتفو لوا هداز یاش یالوط ندنسمر وشوا قیدصت و لوق كنهلاصم هاهحوو

 ولهس ور هلا هماک وق رلزسنارف هدایا لوا ) و ر ردا ضا رعت و ضارتعا هنساللکو ح

 تندیس ور هلا هنلک یک اسعقوسو حاصقب وعل را ۲۱ ند رفدل وا هرز وا نوت هنهبلع ۱

 هلک هباغ هلس هسلوا م زهنم هسنارق یدیسلوا مادقا و ماها هتوف رنک هدق رط لوا ۱

 ود ( ىدا ناه كب هلامحا قفل وا هلام هل زوکرب هنن هلغلوا نما ندهسور ۱

 یدشمافلوا نالعا هب راګزونه هدنش هیسورهلا هسنارف تقولوا هکو لاح . رللا اعدا ۱

 لاح ردرلتل ود براحتم یدا لاوشمو مهم ك هلآ یسهمقش و ل لاوحا رضع لوا ۱

 نویلمانارهاظو یدارلباماق هنهیلع یرکیدکی "هتفب راقفتمو ر رویا قاغتا هی رب ۱
 ینسهراح كنلالحهضا كر ردنا یس هنهباع كنا ندب رو جا E رللوا قفتم ا

 هدلاحوشیدنا هدراکفاوب هلس یروطاریع اا رسوا نالوا قنسویر ودب ناق یدرارا

 ۳ را هدس هراخ هتنور هد وا نالرا نا یو تاو
E EEEررض لامحاو ردمدقم ندتعقنم باح ترضم عف ود ید ل  

O Eا ینا هظحالم یاح هدساروش  
 هس وا قفتم هلا نولان هباعتلود نک روشال اح هغمردلاق هنهباع كن ویل ان ا یایند ن روس

i۱ تالد ىلع ها یدا راکرد کج هدا قضا ی هملعتل 2 تونح وک ول هر  

 و و فح یضارتعا EE یناش هدنقخ یسالکو كتقو لوا

 | یس همان دصت 0 یک هکر ولس هل وا هر رطانمو ثح عوضوم ی-اروش

 | "سر هد نفرط نکیا شلزاپ هرات هرخ الایداجءرغ ندیلاع باب الاب هج ورب
 | e : هدایز ندا ۳  هأدام كرل هم انت دصت

 ۳ اف هدهرخ الا یداح طساوا هرزوا یتح هلوا نان هدربز هکو سلاح
 | شرکب هلعتلود تقولوا هتشيا ۰ رثب ایا برح نالاعا هب ول هیسور هلا زواحت ی رهن

a ۱هتشا بلاط هلاصم هلا طارش ولتعفنم هدایز اهد هحنس ودنک ودا گرو یم  | 

 ۱۳۱ کاک ااا اکو و ۰ رولوا دراو لاژسر وند یدمزال وا

  یدرولم هدنا در یهلاصمو ةدعاقو الوصا هملعتلود هلتهج یت دلوا شمال وا هلدامم

 | قل وا دودحیرهن تریسامدقمهکن وج ۰ یدروناوپ هدلاحرب لوهج یسهجیت نکل
 یتاساو هلعتل ود نکشکه هس رق هوق ید اقعنا هرک اذلاب هحاصم داوم هن رزوآ یس اسا

 هب هملاکم هللا لزتت اهد هت ر ول هبسور هد بونلوا E عطف هلکعا لیدبت

 ۱ شما اپ هلتقفا و هم كن رط كردا فی یخ ندیاخ ین بس 42 اس اف ی

 ( نالوا )ل



rah i liai 

e ۹ تا : 

 هءاعتل ود هللا راظتنا هنس هحټ كنس ه راح هسنارف دوخایو ررو یرغوط هلوماتسا

 E ET ا لوو یدا روغار هنتسوا یزو یتسهخاصم

 یکیدلک بلاغ هب هسنارف ندشدلوا دعاسم اکا یس هموم راکفا كن ااورواو ىدا

 لوق ءاوخا هاوخ ییهقاش طارش ینیدلوا شملا فیلکت ادتبا كا هبهلعتلود ی ا

 قر هلوا لّوسم الکو نالوا شملا در ین هطاصم وب هدلاح لو | ۶ یدروات 9

 اردا موم هنرزوآ كرانآ سک یه ود ردنا توف نکیشم ربولا تصرفرب هاب وا
 . یدا را زال وا یس هلا ی رلم ادعا

 کاش >ا وله س ور یک یییدن اوا هلداسمو E رل همان EE مات بت کی دلاق

 شلاق هدنتس 4۵ قالوا ه وز وا ییب دم ل وا ن راس هدالا یح بودا. ت رشاىم هنساصتقم

 ها اشا ندلا لالح هداژ راح نال وا شمل وط ال یک یریسا ترح رک |

 هن داعسرد اشاب ن دلا لالح هدجر لالخ ندن دلوا شملا هما ی رالسس كنساقفر ۱

 ور هلروس فیطا و سنطت هلا تعلخ سالا ندهناهش فرطو یدتسا دورو ح
۱ 

a ۱7 ۰ 1 ۰ ۰ ×  

 | هلهح ولواو ۰ یادت هن اح ساوس نالوا Cp ا نوک چ اقر توک اا ۱

E ۱۱ روما نامه هلا تا رق لد هم ر> تاهل ا هاعتل ود هل سح یم وا رک رارق  

 | ید اشا ییطصم یئالس یطقفاحم هراو یتح یدلبا ترشانم هنمظنت كنس هبلخاد |

 یهاشدا تافتلاو ناسحا رهظم تولک هتداعس رد نوک جاقرب نداشا ندلا لالاح ۱

 : یدّتا تک نع هنناح ةا ن صنم ندار وا ها روع ه را فر هل وا 0

 ۱ هہاعتل ود و یدالاشا کمک ٩ تولک یر 0 : ندو رط ث هح وخ یر حر 5 اوو |

 شملباپ یسهدهاعم قاقتارب هدبجر لئاوا هلا یتفرعمو تطاس و كنولجوسا هرز وا
 | یر را TA اس ی نوتسلرب و رربس یسحاب | ی كن ود ه ۳ اهدبحر طساوا و ۱

 ۰ یدا ا 3 لوصو هداءسرد هدکلر هلا خر

 ۱ .مازعاهتداعسرد هرزوا قعای قافلا داعم رب هی هیاعتاود كن ویلا کش ها
 :كنسجلیا نلکنا هد هرکه داع رد ید یسسوا وردا لار دلو

 | بقا تهلملود یا6و E یا کد رم
 ۱ . یدا لکشم ك یراملیا در ینس هاصم 0 ال وا ن هلآ هت ۱

 ] ع لوا یالوط ندنهدصآ و لوق لس هلن حر شراب او هب هح ورشم تامد2۰ ۵

 ۳ دیس همت Tana روس وهم هو یه دین هوم هد حج

 | را 9 كنول هور یدساوا مت در ك ود را ۳ ارش هطاصم نالوا

 | هلا تعرسو تدش لاک كر هد دانا دان هح هاب تونم هل وا ل 3 ی هب هلاکم

 ۱ هاب | ول هبس ور یهنلعتل ود و ۰ ید | تد وع هب رام تر نم دکن ۲ ر هيس ور هلا |

 | یج هللوا ناس هدرز هدس ولهسور هلا ول هرتلکنا نالوا هدکعا وول هاتوا



 ول همس ور هءاعتل ود تقولوا ا ۰ و روک هحوم نادنح ضارتعا هنسالکو

 هنس هبلود سلام ابوروا هرکس ندم ازهنا كنولب ان هدیودا قافا هلبا

 یور الطف اع اکا کلن و رک و راشح یراک اه د ىد

 هدرب دقت یبدشا قاغا هنهبلع هسنارف هللا ولهسور هکلاتحاو رروک هلا یخد

 : كتهباعنلود یدو کل «رولمهلسد یدارک زاویخدندنسهعطق اساراس وهسور
 ۰ یدصر ولا هنسهظح الم

 1 قاشار هلا هنلعتل ود فوقاحح نالوا ینادناموف هح هن وط كتهسور اربز

 كرەر دشلرب یسودرا ولت ع هلتس ود زا هس ور ی هدنسلایهن وط و دن واي یسهدهاعم

 كور هلق رطوبو قمرشاش یر رسنارف هلا موج هس رزوا الاسا > و ا رالا

 تلود كلام كن سودرا هسور هسا هدنروصو یدشمشود هنسادوس قمنازق ناش

 ۳۳۳۳ ادا ے6 لارا یاتسرص قلاراوو یسک فوراپ یهلع
 ۱۳۳۱ وند داواهلسمر لکشم یمارجا هحهلاعتلود تق رلوایدوب
 .یدناو بنس هتسمامهنلوا هلدانم كراهماش دصت زونه هتشا «یدشمامهلل واتقفاوم

 نال وایتعم دوحوم قحبل وا ی ندنتقفاوم كنهلعتلود هدیابوب هسبا فوقاحیح

 ۱۱۳ ۱ كلا روطارعا هر دداروصت ککروب تو اس و

 تاالاقاو تالدم و ی و و و
 ا ا دی هسور اضطق هسرولو هدلا لوساتسا هدنسهزا

 شمشود هددرت هلا اسلوخ يلتاط ر هل و هد صا لوا ردناس کلا هن رز وا ی جا

 یوفر هنکلاع یدنک هدهسا شمروف یمرب و تصخر ر هف وقاحیح هدلوب وا و

 كم رو هتسرزوال ا ا هم امع كلام انس ودنک هدلاح س دلواشمرک نمشد

 ین راقافتااناعو ر طح ینغج هل وا كازسریپ دت كويك یسملبامایق هشياوله رطاخ رب یک

 ندششت و كناسور و OSI یرافافا هلا جوساو هرتاکب اکیدلبالوق

 ولیرتسوآندبا قوس رکسع كزوت وازکلای هل روز كنولا و یراقح هل وا لعفنم

 كس ود را كف وفاحبح كره ورو هنرزوا نادغ و قالفا هلسوف عو هدلاح لوا

 هل رات ES نوا كنحرفا زوم هفوئاحبح بودا ر 0 یفج ها ینسقرآ

 ندرارصا هدنصوصخ قافتا هلبینانع تلود هدناماعت یندلوا شملمالاسراو رب رحت

 شرکب ناه هلبا قلعت TF e هلا هلاصمو تغارف

 باحصتسا ین رک اسعهسوریهدنسلاب هن وط وین هل دام كنم رل همانق دصت یسهلاصم

 e تولا هنآعم ید یتسودرا فوژامرو و تدوع هلش رطقسولو و هقسش و

 یر زسنارف ها ت SF > هنف رط ایواشراو لرد هنکح E هلا لکت

 6 لار
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 و ۳۲۱ بس

 راهماش دصت ناه هدنلاوصو هش 5 لاو سم هنغی دل وا یا یتسملا لاغشا

 كنهسو رحم كلام ندنواه یودرا هدناعش طساوا هن رزوا كناو شفل وا هلدامم

 . ردشمنلق هلاصم نالعا اسر هلا ریست هلع ضاوا هنف رط یه

 قو قل رط سا ندفرط ی لوصا نالوا یذختم هر ود ه هملعتلود تقولوالصاما

 ینج هشت وطهب ه راح هلان ويلان هکی دروک داف مظع یخدولهسور ندنو طقف یدا

 كنسودنک ردناسکلا هکرد ور . یدلوا شملتروق ندنسه رام ولنامع تقو

 یالوط ندنسلوا شلرومب قیدصت و لوق كنسهاصم شرکب هدنتقو راطرب هلبوا
 سل | نوشت ۰ شمردا رکشت ید اال اعادو شم ردوک یترتع كن هماعتل ود اعاد ۲

 لومام ندا للود وا شنا اد ردقوا هشدروک قاتسود ردق نی
 قلتسودراولنابع هولاح ردا روم هاکڅ طاح اعاد هبو و

 ندنراقدلوا هح ودم تامر راذک رکشو راک افو روسیماقتساو تاشو رولس ین ردق
 ید یرلتح یممصو حس ه را زیلکنا راردا رشتت ندرلمدآ ناو زساف و

 . ید یثات ندنو

 ولهسور كنهیلعتلود نیزسقفلوا لاصحتسا یتقفاوم كنسودنک ید یتاود نارا

 یتح كنولناریا هدنوب ۰ یدشمنجوک یالوط ندنشوا شما هطاصم دقع ها

 | یلاق ویمهنس ىلا ۳ هدعسات دلح مهدی هک ا ید یو یدیش ویدسراو

 ها هت زاغ یدتفا تاه ولاد هدار نم هرزوا یاوا لا

 . هاشیعحتف و بوراو هنارهط هدنطساوا یرخ الاعسرهموقم ةن قرهلوا رومأم
 | هلعتللود تقولواو ۰ ردشعا ماست ینو اه همان یت دلوا لماح بوقح هنر وضح

 هد راه ٌهمانوو ندضدلوا برا هلا ولتسور ید یلود نارا یک
 كرل وقسم نالوا کد ودع هحنساصتفا هیمالاسا E تهح ) قحا راده رح

 | ید كناصوصخ نالک مزال هدنما یرالاصتساو رهق ید هدفرطلوا

 قفلو و هدحاص و برج تولوا ج ردسم یه رقف ) قمناف 3 هدادوو

 ۱ ككا كن دنفا باهولا دعو . یدشماملوا دم یحهدهاعم قاها 9 هدهنأبم هرزوا

Etتباحص هاشاب نجرلادع صوصما ىلعو هسرلاشاب ناباب ندنف رط ولنارا  . 

 | تایل هن رل رومام هيلع رک ا هخسخاو ص.رافو یسمافلوا

 كت رلا شاپ نااب ندنف رط ولنارا هدلاح یشدلوا تراع ندساقلا یسشلوا تن واعم

 وشراق هنلود نارا كس رلبلاو دادش و یرلفلوا باخا هات ماضنا كتتلود نارا

 هنافاصم دعاوقو هللم قوقح هسیاو بونلوا فیاکت یرامللا تک ر ح هناوج اضر
 ازربم سابع هنطاسلا نتا نالوا یدهعیو كهاش یعحتف شیا تقولواو «ردریاغم



 هاروا كنیدنفا باهولادبع هلققلوب رب رفس هدستلایا زبربت یدوا بولوا هدنب |

 3131 ایم هشیدتوا فیت یا فقوت هدندزت ازربم یاعو
 هالم قوقح ندنفرط رلولناربا نکیا هدزیربت یدنفا باهولادع ۰ یدشمتک هزیر#

 : ردشک ءروهط اهد هم ور ۲

 ندرابنمرا ناللوا یسهعبت هلع لو هلنا زواجت هتندودح ناو رلولناریا : هک هوش"
 ع ىم هنساقلا نالوعوقو كسدقا باصولادنع ۰ ىدا راشلا رسا قوج رز |
 ۱۳ دا یا ید هبنارا كاع ولم لد یرلتا ازرمآ

 ۳ شا تنولنارا ا راو قح هناکتشا كالع كود ییالوط ندهح ورشم
 ۱۳۳۳۳۱ ۱ نا هام دق ها ولهتشور كلغ تلوع هرکویو - ىدا
 تلود ا زیاکنا هدک دشا یودش تب هنسحلا زیاکنا ا ی ود 0

 یتسملنا هلاصم دقع هللا ولهسور ید كنتلود نارا هلسناس یی دلوا روذعم كنهماع

 هدنس هلاکم لح شرک هرزوا یتیدللوا نات هدالاب هکیدلاق ۰ یدما هدکما هصوت |

 ردتقم کو بوشلاح هلاخدا ههاصم ید ینتلود نارا یراصخم هللع تلود

  رایدردتا جرد هرقف رب هبهمان هلاصم راد کوب هيا زلوا چیه هدهسیا رلیدم هلوا

  تدم رب كنهلاصماما ۰ رابدرتسوک تربغ هنناسانم تیوقت كنهممالسا تلود ییاو
 2 ی ربا لد تحلتس ول قفاوم یربخ اب اهد

 . رولوا حضتماهد هبتمرب هلبا تاققحت زمکجهدیا دارا یتا هج ووپ هقناس تاحا

 * یسهس جاتو یسدابم هکلذف كنس ه رام هوس وم *

 ناتساد هدرللید الا هیراح ینیدلوا هدقم هلرضاح الاب هجورب كنوبلان هدانناوب
 ۳ ۰۰۱. ءاراتک الف نالک ها كنولما و یممظع همحلم هوقسوم نالوا

 ندناو هدنس هیراحم هقسل هرکص هنس رب همظع تاراسخ ینیدارغوا هدنوب كنول ات ۱

 2 يعالا ةياهن و هتد ولقم ابلک هدنس هروهشم هب رام ول راو هرکص هنس قم رب

 یداع بس هنسمرک ههو لکش هقش كنابورواو یداب هم ورح ندتنطاس

 ۱ وا یرفات وب ید ةه هغدو لارا كنهللع تلود یک ییدلوا
 یلالحمضا هل وا هنب رزوا هدیدنسپ ربیادت هحثوب ییدلبا زارا كويلات ردق هتقووب

 یعهداطخر اراضق نوا اج ۰ ردندهسغ روما یتشت ههب رام رب نالوا جتنم

 هسخوب ۰ یدنالپاس یهراکفا قجهیمقیچ هشاب هایسح یرورغوزیک دوخابیدنل و

 قیفح ینرااروب ۰ یدّتبا قوس هلوب زامقیح رب هلبوب ینا یمهیقیتلوب هیموم لاوحا
 ۱ گر دندلاسم نالوا مهم كب هححرات كمل

 ( هب رام وب زا

۳ 

 ب



 ی ۳۳ رب ۱
AF. 
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۱ 

هبراح وب
و بیس 

 نددحا
وا یشان

ب بویل
هج هکل

د رلهنس 
سم ور

تم و لسل
وهظلص

 هر
 باسسا ۰ ردهعقو ر شعا تشن. ندنعامحا كنامدقمو باتا قوح و نالک

 یادش 1 راس الاحا و اف رفتم های ه رص هد رل راح یک وراق وب یژکا كن هم وف ص
 ب اس

a ۰ arبا رب ع ٠ 0 5 ۰ هم  

 | یادم رام جاسوو ف كرلنا هدار وب نوحا قل وا م ولعم تم هد رظل كب قحا

۱ 

۱ 

۱ 

 | فداضم س ۳ ا ) ۱۳۰۸ ) هرز وا ینل دنا وا ناب E HEE داح ب هک هل وش

 ورەنلوا لتف ی ول یجتتلا نوا یار هسا رف هدنس هب دالام ا ( ۱۷۹۳ ) نالوا |

 ۱ نوجا ۳ ییارسو ندنف داللشا کما تیا رس هف رط سه ه روهه و هلالتخا راکفا 8

 تیاد و راب دلبا یاها اب ور وا لود هاب ادعام ندهفراعادو هر وساو هلع تل ود

 0 قف وم یا ندتاس نالک هروهط هد راس دو هدهسلا راب رنک بلاغ هد صا

 كنملف بولاق هدنسالابتسا دت كن روهج 9 یک اقلب هلتهح یرافدم هل وا |

 . یدلاق هدندب رلزسنارف تبلاغ هلغملوا هبلخت ندنفرط ایس ور یسهش لوصكن رهن 4

 نه هب ولایرتس وا نکا ارق ایس ورب ینمشد كوس كا كنلالتخا هسنارف

 . نداپوروا لود نوجما یس هصوصخ ضارغاو ق ر هلوا لوغشم هليسهلئسم ناتسهل

 | یسهعسط دودح كنهسنارف یرهن نر هدنسهدالابم هنس ( ۱۷۹۵ ) قرەلرا

 ۰ یدلبا ۱ 2۶ ۳ هل روهج هسلارق هرز وا قلوا

 هدن رخاوا یس هب رج سس ور كس نالوا قداصم هنس هبدالاىم هم (۱۷۹2)

 لا هلیسو وب بونلوا ملت یفادت ةماتقانا رب هدننب یسحلا هسنارف لآ لات ٩
  هقفتم لود یالوط ندنسلوا شزاون و تافتلا رهظم هدنداسرد كنب لا ۰

 | هسنارف هلا ایسورپ یغوج كراقفتم کولاح ۰ را لوا را تیاکش یرابحلنا |
 هدقع هعوا سا هناقسوط نواوا لخاد هما ناتوا ۷و

 ۰ یدیاشلاق زکلایهدنادیم ولایرتس وا و شلد ااغلایومعقافتا ندنه دلوا شملنا قاتا

 هدلاح یراقدلوا هدنس هدناموق تح كنه رایان وب لارنج رازسنارف هنرزوا كنون

 ٠ قر هوا هکراتم دقع هدنس هبدالام هنس ( ۱۷۹۷ ) توک لا هب ولبرتسوا هدایلاتا
 ن هن رایان وب هد هرص یبدلر و رارق هب هساسا داومو ییدلدا عورش هب هلاکم

 اقاعتم ۰ یدا اغلا یی روهج كیدنو قللس هڅو ها رکتسع قوس هم رزوا

 نیر هح وم E نانلوا Ces و دن هلا رو ارتس وا هدلګ مان ( وسمروفوساق)

 هلیما یروهج اتیلازیج ییامش یایلاتاو ,یدلغارب ههسنارف یس هه لوص كني رهن

 ۱ تك.دنو قر هئاوا مه هدنس نتلود کلام كن روهح كيدنوو یدلوا روهج ر

 ۳3 1 (رشدج) ( تدوج خرات ل



 ہن ےگ

 عفاو مدنازف روک ء دور ا هزورب و هغزاب و وتس رب وب عفاو هدنلحاوس قلد وان را

 ۳1 7 ۱ ۰ یدلق هد ولایرتسوا ید وراطف هلتهج وب توللوا كار هب واير تس وا اجامل اد هلی

  یروهج كدن و تق ولوا یر هبحان و هعاو هعوو نانلوب هدنادب نانو الاح تو وا

 | هلا هاوي رازح نالوا ندنکلام كبدنو یه را ؛یجاو و ندشدنآ وب هدند

 ۳ ۰ ۵ راتکلاع نانلوا لر ههملارف كن راس اسالا ۰ یدلا ولهسنارف یار
 داتسار تقولوا هرزوا كلر و كلام رکید هنس را ودنک هدنس هق لوص كن ره نر

 اور ما ۰ یدم هل ر 8 راز ۰ هش ر هد هسا داجا هلاکم سلحرب و را مان |

E O E ِقلف رط ی جد موسلک قل رد هرف یعنح وا نالوا فاخ  

 ۰2 رادتفاو ناش لر الا هجو رب كنولارسوا هقش ندکدتسا تان هدنکلسم

 . یدا هدقشاب هلا تس ون

NS TE 1 |۰ 0  
 ندضاقا كتلود كىدلو ح ورشم هجو رب ول هسنارف نکا قفتم هلا هسنارف هناعتلود

 هنف رصآ د : یدروک ذم عل را ءیحاون OS یلدوانرا هلا هنا وب ا نالوا )
| 

 هلالخا هللا قیوشت هناوصا تیروهج یتااعر یبا مور رازسنارف هرکس ندکهروک
 ةدعاق ًاقاعتم هس | هب رابات وب . ىدالشا ۳ ند ول هسنارف هیلعتل ود ندن رلفدالشا ۱

 یرصم توراو o ها | ات ود مسجر ۲ هدن ر وط ناص روق یعاس و هدنح راخ هل ود ى

 گی یراهنلاوش ی هدارواو طض ین î هطلام ¿ نکردک هرصمو . یدریویدیا الیتسا

 یروطارعا هس ور هرز وا قل وا ناداموق شاب هیات ۳ هملا وش هلم | درط ۱

 صحت سس روس ی

 ۰ یدشود هنلما كما طذیهطاامبا هس و وب ید وا هرز وایراع | باا ینولواب
 ۳ 3 رط یروهم هسنارف ندنبدیل وا لق لارج زسنا رفر هداموز قلارآوب

Eر هس رو قرهنل وا اما یسهم 0  Eهنا رف كنه رح وسا و لکشت  

 هداز ك هب ولارتس وا نیت وا لیوح هنلکش هدحاو تروهج ادق هوا

 ۱۳ ا ی ادت لسو فرط فرط رارسنارف . یدوقوط
 3 هجوز و ندن راکدتا ك رحم و قب وشت هلالتخاید ینسلاها یس هر زج هدنالرا

 . یدنلتدح هدایز كب رازیاکنایئانندن راک د با المتسا یر صم ناناوب هدنرز وایلوب دنه

 ةعفد یرلتلود یلونانو ابرتسوآ و هنلعتلود هل راتلود هيس ور و هرتلکنا كلذ ىلع ءانب

 هرک و یتاود ایسورت ۰ رلیدلبا دقع یعومع قافلا رب هنهبلع هسنارف قر هلوا هینات
 ۱ . یدنلو فرط ی

 هاجت ود هبلعتلود بولک هتداعسرد یساتود زکد هرق كنهسور هنن رزوا كلوب

 حا طض ییهسنانوب رئازج بوراو هلا تعوع هر کدقا هدکلر

 هما هاشم رارسنارف ید هنمالسا ر IEE ندیا ےک رح ندق رط قلدوا را
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a ۳۵ قم 

 هد هبلعتل ود هعا را یا ون مان وتر و و هعراب و هزور و هعوو 9 دلا فلاش

 | كينورود هلبناونع هعمتحم هعس رازج هبا وا رار ناسلوا یک دو . ید

 | سلام رو یا ی هس ور طقفو هدنس هاه هباعتلود یک ی روهه

 , ىملاف هدنکلعدن ه یرغوط ندغوط كنهماعتل ود هم را؛یحاون وب و قلوا روهه ر

 هماندهعرب هد ولهس ور هلا هساعتا ود هد ۷ ج هل ) ۱۳۲۱۶ ) هرز وا

 ۱ ۰ یدنل وا مظن

 صوت ا ۰ ت
 ۱ كرارادمهح ند اتم وکح هرر وا دادنسا و لالقتسالوصاو تر هنهماع تا رو

 0 ااف هب ادع و قالفا ند هماعتا ود فرطو یرلعا لک روهج ر هل و ندا

 ها ود هسور هلا حج ر ۳ وا بصا ك ادا هدب ولوا ثلکب 3ز هعرس رازح

 ۱ دل رصع لوا یسمل وق ها ر وص ت روهه و دن وش وا لوق کشش وا فلکت

 . راده ىع روما نالوا لنلد هنغل دنا ون هدلاح قش راق ه

 نولغم هداکع هدهساا شمل ماحتقا و موخ هنف رط مالا هت رایان وب هدانا لوا

 ندرصم اتفاعتم و را تد وع د صم هدلاح ناسا 9 ك قرەلوا مزهنم و

 هلسا ونع سولسن و شاب هدقد را و هب هس ا رف یدا نیم شش | رق ںوشوواص

 . ردشلوا زوهج سر

 | درط ندراف رطلوا یرازسنارف یرلودرا هسور و ایرتسوا یهدالاسا و ایالا |
 | ندمروسا یرلنآ لراش هاا روهتم و

 هنر هلا باجو توعد هناح نر ندنف رط راقفتم نکی ا هرزوا تاعا درط یخد ۱

 لیدبت كرانادناموق هیون هکوملاح بولیردنوک فوراوس یادناموق شاب هيسور |
 كب فوراوس یدشلوا مزهنم یبودرا هنوز ا

 | هیسور هدنلوصو ههر حوا هدلاح یییدلوا تات» ك ركح تقشم و یآ قوح ۱

Eی ی 2  

۱ 

 ۱ ندش دلوا باس ید "و یهدنتعم یدنک بولا رخ ینمازهنا كنس ودرا ۱

 هس ور ید وا ندنکیدما لوف یرالارنح و یه رج رماد کیدا نایمردو ۱

 ۱ هدد هساارق ه رګ وسا هاکما تدوع ههبسور ودر ۱ تاتو ۱

 |. یدلک بلاغ هراولهبسور هدهو هرازبلکنا مه رازسنارف ید هدکنملف ۰ یدلاق |

OVO LOS تو ی 
 هب هب رایان وب قره وا رفتم ندنمومع قافا ول وا یروطاریعا هس ور هن رز وآ كن وب

 هناک زا تالماصم ییدروک ندنفرط هراانو و یدللا تدومو هحوت راهطا
ES یدالشا هب ه راح هلکنا یر ا ظ وظحم ندهازاونادو . 

 ۱ ن ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ >

 NS ۳ ۰ ب | هب ربع دار را مش ارف هرز وا تشاسم نالک هروهط هاهح و وب هدنس 4عفتم لود

 سەب E ) ۱۳۱ ۵ ( هرز وا قفلوا تردأیم هب هب راګ هدانلاسا ناه كرەلك



 یدتک هیابلاتا تاذلاب هتراباو هدنسهدالیم هنس زوب زکس كم نالوا فداصم

 هسدزوا كنون ۰ یدشا هلاغ هراولپرتسوآ هده راح نالوا مقاو هدلح مان وغن رامو

 هل اسم دقع هلا هسنارف هدلح مان ليون ول راولاپرتسوآ هدنسهدالم هنس (۱۸۰۱ )

 .قایدرابمول با لوبق طارش نانلوا لوبق هدنسهطاصم ویمروف وماق امدقم كردا

 ۳ ۰ زارف تترم نو ا ااا نمدهامم هنمان امالاو كرت ههنا
 همان یروهم ابلاتا ییا كتر وهج ET . یدللا تقفاوم هنسملوا

 . یدنلبق باعا هنتسایر كر وهه وب هنرابا وب ندنقرط ینانوعمم ابلاتناو یدنلوا لیوحم

 هنصبلخت یخد هنراباو بودا هرصاحم یقیص ینتسهطا هطلام رازیلکنا هدانا لوا

 یر ا كنولواپ یروطاری سوره ازیلکنا تب نقی دح هنمول وا ردتقم

 1 هلتسهس الم یسلوا سد هرلهلاوش الاب هج ور كن ولوا هرزوا قمزو

 ۱ اکو ید ولواب بودا لکت هتسودنک نوجا یسعا ِ ینءطلام هل ورالنوک 7

 یتسهطا هطلام رازملکنا همدا هدانا و ۰ یدنا شمردنوک لارنجر هسراب قرهنادلا

 باوج عطلاب هدک دتا ییهطلام ندرازیاکنا ولواپ ندنراقدلوا شملیا طبضو حتف

 | راوطا كنولواب قحا . ىدا تموصخ نالعا هرازیلکنا بونجوک هلغلا در |

 ردناکلا لغوا کەن ر هدقدنلوا مادعا ندنف رط یناکدازلصا هبسور "ءانب هنسان ونحم
 دفع یجد هاتسکیا نونقلوت هدنسهبعاد تموصخح هرزسلار و ك و ه را زماکنا و

 قاها هاتهح و توش را هلا رل رسا و ید زیکترو و اساسا . یدّسا هاص ۱

 . یدلاق زکلاپ هماعتلود هللا ا | قرهلوا خسفنم یعوعع |

 هسئارف ندنراقدنلوب هدنسسوزرا تحارتساو حلص ید یسلاها هرتاکنا هکویلاح |

 رارف هنسهانسم رصم ادا قرهللوا عورش هب هلاکم هد یلود ا هل روهه |

 مظنت تا هاشم رب هدلګ مان ناسآ هدزسهب دالاىم هان (۱۸۰۲ ) دوی ندک دار و ۱

 . یدنلوا هحاصم دقع ید هدنس ولهسنارف هللا هناعتلود هدعب یدل ۱

 نکسشلوا مرتسم تامو تلودره كل رهاکهلوصح هیمومع ةلاصم هحایوروا هلهج و و ۱

 .ردشمنا روهظ هبرام هدننب هرتلکناو هسنارف رارکت هدنسهمدالبم هنس (۱۸۰۳) |

 ۱۳۳۱ ۱ اح ند رصم راد یرا نارق ار رازیلکیا : هکهلوم |
 هنر ضع نوحا قمراتروق ندنلا كرلزسنارف یرصم درج ندنرافدنلوب هدننط ۱

 | شا ل قانم نام كنءزتلکنا هتسهمان هلاصم نامآ كردما راتخا قاراکادف
 ۳۱ اف داراب ابع هلرکسع نلکتا اهاعتم ۰ ىلا راششا لوق ییجرد |

 قحلوا لصاو یرخ یرافدلوا ملا صالختسا الم یرصم زاید كرنا |

 مدان هی راکدتیا لوق یراطرش نالوا رضم هن راودنک هاب وا رازیلکنا |

 6 ندنرافدلوا )



 کیچ کے ی کا بای ار ی ج ج

 دیگ ۲۷ رج

 راسو یکید قلارا و بودا للعت هدنتسارحا ا ضم ندنرافدلوا

 هس رز وا راهلداع و هع زاسم ندا ندحم e نتلود قرەلوا م 2:۵ ید

 | ید هرات للام املا طبض O كنملف قاطرب دلرازیلکنا
 | ۰یدلیا البتسا ینتکلع هروناه نالوا مبات ههرتلکنا تقولواو عقاو هدابالا

 ههرطاخ یسهلاش كلام كنابوروا هلیسح یسک هنسدب ولهسنارف كنهروناه

 تایدعت نالک هعوقو ید هالروص رک کرد هحاوروا كنەنر رایان وب و ندسل وا شمشود

 هنس (۱۸۰) قرهلوا رکلد ردناسکلآ یروطارعا هسور یالوط ندننازواحو

 لقتسم رادیکع ها هراپانو ۰ یدتنا م سمرا هاد
 ةتس (۱۸۰۵) بوروک زا هنسودنک یتاونع لارف هدلاح الو هدنلما قل وا

 راشم ردنا قیدصت یفلروطارعا كنسودنک هتساع اس هدنتسام سه
 | هرلل وا ل هدایزو بصسم هراثل وا هدنس وه تبصنم نوجا یوصح كن غو و

 دوحشدوخ یهد مان ( نازول ) عفاو هداتش صا ندنک و دا شمل اے و هراب

 فرص هنسارتشا تختو جان هلهجووب ینسهلصاح نانا كردبا تخورف هب ولاقت صا

 روطاربعا بویک
 یمکح كنغاروطاربعا اسنالا قترا یخد ولارتسسوا ۰ یدنازاق یناونع نویلا

 یجات یناروطاربعا رسنارف هترابات ون لصاطا ۰ ردشعا كالهتساو

 (۱۸۰۵) و ۰ . یدنفاط یاونع ین روطارب ما ایرتسوا كردا شب رد یغحهم هل وا

 لا و الات .۱ هلا لب وح هتلارق ید روھ اب E 1 نوا e هدنسهب دالابم هنس

 یدلا ید یاونع

 راشمر و هر هل ولو یناهجح توقح هادنم هلسهمعاد تروهج ورندتفور رازسنارف

 هغل روطارعا EC یه روھ تموکح یرکداا لکشت رکود رلناق ردقوب نکا

 هداعلاقوف هل وب هدنجا تقوزآ كنوطانو . یدربو تربح هسک یه یرلمنا لیوحت
 REE یسەقش وب : هن زاوم كناوروا یعاز ۳ رادتفا و تاص

 . هداعا یهقتلو هنزاوم یراتلود جوساو ارتسواو هبسورو هرتلکنا هنیرزوا كلوب

 غرم روو دابو هراپواب راردای قافنارب هایناونع یعوم دانا یحنج وا نوجا

 رابدلوا رادفارط هولا ید یرلهقود وسانو سهو راروتکلا نالوا ینارادمکح

 ودرارم هالاسا یلود ایرتسوا اف ۰. یدااق فرط یخد رب و یتاود اسورپ

 لاسرا ی ه هس اف هلا را صا ندهرابوا ید ینسودرار رکددو لاخدا

 روهشم تان قرهلوا رفظمو بلاغهلا تم زع هناینالا تاذلاب نویلناتیتمهنکیدتسا
 ۱ ولایرتسوا هدک دتا نت یرودرا تو هس ور هدنسهب راګ جیلروتسوا

 قره وا هام ی هد ارس واو هس ارو هدغر وسر تولوا روح هر هحاصم
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 ۳ یتکلع لورو هنناود الاسا هدلاح ییدلوا رار ید وراطقو ایج الاد

 یالرب و هترارادمکح دابو غر رو کلام ضعب ناو هداینالا كنایرتسواو

 ۰ رب دلا یاونع قود نار یسا رب دانو لا نف یراسا رب عرعروو هرایوابو ۱

 كناسورب هرروا كمرک ههرابواب :N زمسلا رر ا هروک دم ه راح ۱

 قحتلم + هقفتم لود بوح لا8 اسور هاکمر ودنا رو ص ندنعاحنس خاسنا
e : 

 ئدلوا رو هغمش راب هلا نویلا یدوا ی ندنسهعف و جسروتسوا نحیشل وا |

 كت ولړ لکا هدنلاقم بور ور رادقم رر ههرایوابو ههسنارف ندنکلاغ یدنکو

 ولە E5 ندو ۾ هک ولاح 0 ی a ندد # ) و 2 a یساضر 0

 رد ۳۹ هماع ار یهر ولاه ه ا قلوا هضر عوار هب ولهرتاکن | یلارف

 دلرهنجوک نویلا ید ندنو بودا نالعا ین دلوا شملبا لوف قرهلوا تنام |

 و ولزو يا هل و كلو لاس ورب . یدنوط نا WES یا رف ایس ور ۱

َ 

 دیدن وا هراس: واشات کیا یسودنک ۱

 هیسور یم هنغیدنلوب هنمالابولسم ندقرط نوشان هلعتلود وریدنناعوفو رصم

 ین دنا وا اضما هدنلاع باب یر 4م( اه دص هلا مظنم یحهدهاعم ییفادت قاشار ا |

 قحبل وا لصا و یربح ی رفظم الا SDE و ڭى ول ات یسادرف كنوک |

 . رایدل وا تربح راحود تلود یالکو |

 قرهلوا بلاغ رازیلکنا هدنسه رح هراحم راقلافارت نالوب عوقو هداشنا لوا هنب

 قل را یحد نواب هنرزوا كن وب ید نوت نوت یسه رحم هوف كنها رف ۱

 . ىدا تعارف AEE راد هب رح هوق

 هدانور وار مجد نوا o3 ہا دل وا قلطم بلاغ هدر ل € وله رتلکنا هلی و

 هلتهح ین دلوا رکج ندیشر و راع اص نهتسمک قل را قرهل وا قلعم بلاغ

 ( ) ۱۸۰٩مان ینول یدسا بصن یلارف یلوا یردارپ 5 فرزوز هدنس هدام هنس ۱

 قرشیا بالا هدر و ۰ یدریو ینتکلم كنملف 0 ی رار |
 ا کرانا یمودنک کو یدرداپ قافتار هلمان یداحا نر هننارادمکح یونحو

 هد رح تفو اک 4 رو دل وال ۱۳ ین ارم ی ها ی حد لنا . یدلوا

 یتلروطارعا انامل ا هن رروا كو ۰ رل دا دهعیمر ور ؟بیعاکاس شهلا ههس j رف ۱

 . یدنل وا ا 0 اک یناونع ۱

۶ 

 و
 E ود الا هح ور هلا مرج یغح دم ەقح هشاب ] رګ هلا را !زیلکن ۳ نو ۱

 ( شمکزاو )



 رانا هرز وا كمر و للاخ هرات ۱ راجت نوه راثذخ | ندرا لگن هایسلوا 99 /

 ۰ ۳ هنسآ رحا تر ءاوخ و جنو ۱

 یهیلعتل ود عفاسم نامه ہلکا نقم و كرد یه دلوا ترابع ندنس هبعاد كما ت لا

 فرطینهحنمکح كتقولوا داحا 7 قر طیف هر كءزو 5 |

 قل وا م دنس هباح هماعتل ود ی 5 روهه هعیس E رح هر 0 ll راس 0

 نومکح ی < درو زونه ولهسور هدلاح ی دل وا نوا لکا روا

 هاش رط یرزاغو لواتسا لد 3 هر ° رمع هرا اد انسا هن دل وا ق هم ها هماعتل ود 1 ۳

 دكف هلعل ود ود ردفانم هنلوصا قلفر ط د ی هساوو E E ی هر هف روق |

 هلا اب اح الاد دعا بس تن كل ود ی و ا یدا هدکمرب و تدسس هناضاربعا ۱

 هب ه رف یلاربمآ هیس ور یی ك ەدەفروق نا ۲ رولک مزال یمیلست هب ول هسا ارو یوراطق راز

 یخ فلج هود د یایاعر راتاو ندنسلاها عاط ه رق توکرود رکستع رادقمر

 OEE ATE هب رار هلکن و ۰ ید وس یتعح هل اوا می لس ههماعنل ود ید

 . یدشما راتتخا یوکس اتقوم هلا راظتنا کا هماعتلود ندنخب داوا هدقمشالوط

 یمارجا كنلوصاهبرب ةرصاع رک دلا فلاسو ینیکشت ثنداحتا نر آلا هج ور هک ملاح

 نارک تیاغ هراولابسور یلیمحت هتلود اشور ندنفررط نون كلرانیلکت سعا یک

 ولاسورب هلاحوب ۰ یدیا لکد یلاخ ندریقحتیلود ایسورب نوین هدایتی دل وا هدکلک |
 نالوب عوقو هداسح مان (انب) هدهسیدتا برح نالعا هبهسنارف ككرهیم هديا لمح

 هندن هسنارف یراتکل# قوح كب بولوا مزهنم نوتتسب یمودرا اسور هده راح |

 اس ور یدرک هنیلر هس ودرا نوا یدحاق ن ردنلرب یلارف اس وز و یدک

 1 ی و وک |
 ۳۳ مر مع جد

 | قم هس ون کد 94 تلتهسنا رف دل رک عل تادحا یوصا ۹۷ ر . هرصاحر : و درد

 ۱ یتلود اسور و یدتسا غاسب ینلاخ دا كس هعتما زیلکنا هل .ot ل RE نالوا

 یضرغ كنا هسلا یلاع باب بونسا قلا ههاها ٌءرباد یخد یهیلعتلود نوا |

 ۱ E ESE و رهنالل و5 ی را قي ره ندن راقفتم نوت نوت یهلعلل ود |

 | كسیه هدننهح قلف ید رکسع هفرف کیدل اق وس نداحالاد دآردا هب اهل یو رار

 ۱ ( كس ورود ) نانلو 1 هاه هملعتا ود مدق زا ها را سما ندنسضارا یعاحنس
 و ب ۰ ۳ RG رد
 ى كن هزوک ارهسردادلرت یوراطق ول هس ور تقو هب و ٭ یدلبا طبضینتم وکح ا

 | یرل د رفال هموم ا هحاوروآ هسا O I e توعد هفاعا



 سی عم =

 ان و سقاس نکشفل وا طضیراقلهقود عروسدل واو غروبملکم ندق رطنولات هرک و

 هداانرولئا هنناونع لارق قرلوا ندنابق هصوصخم تیانعرب یروتکلا
 . ردشلوا لخاد

 نکشمالوا لخاد هبه«راح یروتکلاسه نالوا شا قافتا هما ایسورپ تقولوا ۱

 دلج ورقه هدنروفق | رفید وه ا م دتا رارف E هلا فوخ ندنولان

 عم قوح ك هلا لامعتسا نسح ىلا و یحدوا بودا, ماسل و عیدوت هه یدوهب مان |

 یمانغو تورث كنابلماف دلج ور نالوا فارص نکنز ا هدایوروا الاح یدیشمنا

 ِ مهلک هددص E ردشملا تنش ندلاح بر هلو هتشاآ |

 ولهسور یالوط ندنسغلو هحوتم ههسنارف هس ضع كن هنلعتلود هدانا لوا ۱

 | وهي ورىخد هیعود كند السا رمق ردنبو نیتوخ هلبا رکسع قوس"
 . یدا شمالشا هب ه ر اح هرر وا كم ا قا ها هلا نوىلبا و شملا تار نالعا

 | یروطاریعا هسور هرس دل دا رارف ندنتعاب الاب هحور هسنا یلارفاسور

 ۱ کک ودرا یا نوجا هناعا هاسور یخدوا بودنا دادمتسا ندردنانکلآ

 ۱ ولههسورو .یدردلافهعایایرلولهل و یدراو هانواشراو حد نوش انهنرزوا تن وب ۱

 . یدشرک هبب راح هللا

 ید یهماع تلود ههطاصم کج هدا دقع هلا ولهسور هدنسهحش كانهراحو و

 رولا ورک یرلر ینیدلوا شلا ندهسورح كلام كن ولهسور رد ا لخاد

 دعو کج هر دتا لیدعت ییهقع تادهام نالوا هدننب ولهسور هللا هباعتلدو

 هرز وا قفلو رضاح هدهل اکم نح ید ناسا یسحلبا ق ؟ هدلوساتسا بودا

 دلج هلکمنا راطخا ینسلردنوک صوصخ ریفس رب هنیدزت نوا ندهلعتلود فرط
 شلردنوک هتیدزن نولنان هلترافس ندهبلعتاود فرط هرزوا ییدنلوا نایب هدنمان ۱

 . یدشلو هللا نوا تودم ES وادحو نالوا

 قلوا عنام اکوب تونماکح یتهجوت و لما وللا هلهح ولوا كنه لعتلود ول هرتلکنا

 ندناقرهلوا رکلدندنزواحم هخ كن ولهسور الا هج ور هبلعتلود هدهسیا شمتسیا

 ندنزاغو زکدقآ یساغود زیلکنا هلغلوا بغار هقافنا هلا نویلبان نوجا ران ذخا

 رصم اقاعتم یدنشفلوا هداعا هعفادلاب نکشلک ردق هنهاکشم لوماتسا هللا روم

 كناشاب ىلع دمت یسلاو رصم هاهو شعا السا نهی ردنکسا هلا ت ا هن رزوا ۱

 . رد شمش ؟ نولوا عفدنم هلا یس هعفادمو تمواقم

 هدلاح ی دلوا یشان ندنناشام و لبم هنویلپا به یسمارغوا هرا هلناغوب كل هياعتاود

 یخد هباعتلود هدکدتا هل اصم دقع هلا هور ارظن هزادعو ییدتنا كنویلپا |

 لاش



 ول 4 =

 صوصما یلع یدا لستم هلبا یس وق دمما ینح هلوا لئان هب هلاصمر ولتعقنمو ولناش

 هسد رب نولان ا ول و اصوصح هرر وا قفلو ۵ سلح كندنقا دیح و

 ۰ یدشعا E یدسا و ردت وات

 هدهبن اع تلود هتشيا نوجا مشورت ینما م یدنک د رج هسا یضرع ندنوب كنویلپا

 کن وج ۰ شعا ترابع ندکعا شرتسوکرهردناسکلآ روطارپعا وللوب رد دملا مث
 یس هرک اذم هلام داوم نویلیات هدنس هداب تسلس هدنسهبدالم هنس (۱۸۰۷)

 نوسروط هوش یمجل اس هس رک کا هلاکو د هدک دشلرپ هما ر و
 را رر اکو هخزک ۱بودا هرک ادم یس همساقم كيهن ابع كلام دا رد بیل

 ۰ ردراشمر و رارق هراطرش رضم یلخ هدنقح هلعتلود هد هسيا راشمامهر و

 ٩ وام زین و تقفا وم ید هنکلع و طض یادخ و قالفا كن ولهسور نومایان یت

 ید نویلپا یک ییدتسا ادف ینلارق ایسورب کیدترکس هنید ادما ردناکلآ ا
 یهیاعتلود ین دا غوا هر هلئاغ ولرد هلا و هنفاضا راد رخّومو مدقم

 ٠ ردشمر ودا ادق |

 همان هطاصم ررب هقشب هقشب هليا اسور و هبسور نکا هدتیسابت نویلپان : که بوش |

 یر ره نیرو بلا كناسور هحینمکح هطحاصم وب هتشا ۰ ردشملا اضماو ظنت

 قالا یس هحرابر كنهروناه هلا لساقسهو قیوست ور هنکلاع EEE هرا

 هرزوا قل وا یرهش لساف یتحابو كمری و وک ریو رادقم ر یونس ه هساارفو

 مورژ یردارب كجوک كنولبان هنللارقو لکشت تلودرب هابمان یغللارق هلافتسو

 رار نشود هنس هصح كنا سور هدنس همساقم كناتسهل امدقمو یدلدا باخا

 یخد ردناسکلا روطاربعا یدلر و هلارق امن واس زا رفالاب اما یی هقود ایواشراو

۱ 
 ندنکل ام كفا رفاسور نالوا یصصختم تسودو یصاخ قفتم كر هما باح

 كنتلود سوز هلتهج و ۰ یدلبا ۳ قر هلوا یسهده كن ول ان ی رادقم ر

 هقشد ند ؟ تا لزتت هن ولم ش نا ٩5 وو كس زو ید نونلم زوقط یسهعس

 یدلىق طر Ms زیلکنا ك رانامل اسو رپ نوا

 كس ید للا زو هرزوا قمر و و هتل كنه رح تانمضت رلاط نوم زوو

 . یدلاق هدنعارب وط اس ور یر ؟ رسا رف ۱

 یراتلود ابسور هلبا یرتسوا زکلای قر هلوا لخاد هتیداحتا نیر یراسنرپ اینالا بها
 . یدلوب توف اهد هن صر یذوش هدامنالا تن وملب اب هلغمل اق ج راخ ۱

 نیک هداعلا قوف هدنقح رازسنارف ورندتقولوا راولایسور یشان ندرابس وب هتشیا

 یجب نانلوو یروطاربعا اینالاو یلارق ایسورپ الاح هدعرصع یدبآ راشمالغاب



 تسود هرزوا یا دل وا نام هدلعشات داح كرەنم 1 تام ولعم الاصا کاو فرەلوا ۱

 ۲ نت ویلا كتس هدلاو ه دلاح ین دل وا قحوح و ان لوا ید ۰ اِ

 9 دیح نا هرداتکتلا لسلوا هدا كن هتسور.طقفو هدنس هام |

2 

 تراهن نکا بقرتم هتصرف تقو بویم هدوتوا یه ربقحت تالماعم ینیدلوا شمر وک

 3۳212 ود هنا رف هدنس هدالم هنس شما زوب زکس كس یس هدنفو یار
 ۰ 1هدیاتدوع هددصهنب زی ۰ ردشلا ماقتنا یک کرک لیا لاخدا هسراپ یرکاسع اینم ا

 رازج راز, هلبرازاغوب وراطق ردناسکلآ هک نیس هلا سب تست
 كب هماعتل ود ها یر هعس رازح ید شم ر و هن واب اب ید یاعس

 یسعا كلعو كر هرخا.كافک نیزمقلوا ینذا كنحاص للامر یسر و هولات
 یسهلاصم تیسلبت كر هبا باج چیه نوا نکبا تیفکرب عورشما یک

 فلکت ی ینکیدک هنف رط هسنارف ید کت هزوک ار رار هلا هعبس ا هحنساضتقم

 امدعم كنب راهبحات ودر وو هع رابو هرور و هح نوو توش اتعاق هنکیدتانالعا

 هدلاح ین داوا هدکعا اعدا ید ینطض كرلن وب كرداهنام یرالوا زرفمندکیدن و

 E . یدرابا تحصن هاتس ود جد یا هاصمدقع هک ریه هبس ور كنادغب و قالفا |

 یالبا ترف ندنوبلات نک یه كوک كوس هدلونناتسا هل رزوا هت ورشم لاوحا
 یانم ایاک هنساضر كا هاعتلود هبلع ءا . یدملاف داععاو تسما الاصا هيز وسو

 ید هنس راناعت زیکترو و e هفراع اد هدننس نولان هلا ر EN هدتسلام

۱ 
 | ۰. راسم رویدا هلاصم دفع هلا ولهز ہلکا نالوا ی هدق

۱ 
| 

 أ
 یساعد زملکنا ناه قرهلواعبا هفوخ ود رارد| طض ینساعود هفراعاد رازسنارف |

 هلا نوملپ ان عطل یلود هفر را اد هلکعا طضو 0 راعاد ١ هتل بور او |

 ۱۳۳ ا ندتک وا لرو رارق هتسمالرب دا ل اوق یبهعتما زیلکنا

 ۱ ردشملبا قاشا |

 2 ااو یش ر كنایوروا لود «رکص؛ندنسهلباصم تتسلس لضاحملا |
 ولهرتاکنا ۰ یداوا راحود در لپو رطخ هدنس را یرلتل ود هسور و هس | رف هلا

 ر ثاربا ارے هرالو) قفتم هلا نولیان قرهلوا قاطم بلاغ هدرازکد

 ۱ یر اهعطق زیکتر وب و ناسا بوم ا تعانق هرادتفاو توطس یت دلوالئان هس انو ابان

 جوسا ید کل ۰ یدرتساكعا نلکشت هس غ تاود كور هلا طض ید 0

 كملبا لك هقرش تلود لور كردنا كلام عیسوت ندنرلف رط هیلعتلود هللا
 ۰ یدرلبا تاشاگ هن وبان هاهح و سه ندنخ دنل وب هدنسهمعاد ۱

 ۱۳ ۰ ۵ تیوب ردنانکلآ ها نویلپان هدنس هدالبم نس (۱۸۰۸) كلذ ىلع هان ۱

 ) تافاالا یدل (



e o Fe 
 | .ردراغچا هلواقم هرزواكملبا دادماو هناعا هرکیدک كاردناتالاوم دقع ةاقاللایدل |

 یایناسا ها را هساس د ماط نوبابات هرروا یندنل وا نام هتک دالح هکونلاح

 هدهسیا شملیابصن یلارق ایناسا ینزوژ یردارب نالوب یلارق یلوبا ردا البتسا

 كمصخ یر هنهلع نولبا یخ درازیلکنا تونالفایا یسلاها اسناسا هسرزوآ كنو

 یرلاغوغزیکت رو و ابناسا هلکمعا هناعاو دادما هراولاسناسا كرهلس تصرف ی روهط

 هراشحو قحاو تالاماعم زامنقاب هتسناسلا ندنفرط یدل وا الاب كوس هنشاب تن ویلب ان

 6 آرم ساک و ب: و :r ۱ ر وص روشدفاپ ا هلل هنناسا نود هنانناسا تاذلا ن لاو یدل وع هقو تارا هدر وص ر وشنقاب |

 هنس هلازاو عفر نوتب نوتب كنیرلهتچ لوینابسا هدهسیا یراک بلاغ هرا زلکناو |

 | ءوس ههر اس ماوفاو نم هن رهشو تاص a یا ردنقم

 ۱ هدامنابسا یدمس نداهماع هابوروا ) هدنسوتنمال راب ی تک |یتح ۰ د شا

 تى قوص را زیلکنا قر هل وا دارا هلا تادش ناسا یعالک ( ردشل وا نولغم

  نولیان هلکمنا مایق هنهبلع هسنارف یتاود ایرتسواو ۰ ردشملبا كيرحت یراتریغو
 نانلوب هدامناسا هداننا یتیدلوا لوغشم هلا هیراحم هداینالا ردنا تدوع ههسنارف
 ..ردشعا هبلغ زلنا رف نوطتلو روهشم لار یا

 ۱ بصعتم یلس هحواشا تكنالکشم ییدتا دات هداس اسا كن ول اب هک هاب وش

 یش یه نواب نکا مزال قماشخ وا ییاباعر ارظن هنغدلوا یراساباب لویناسا

 | دو تیم راک یکتا یرلناعل امور هاتسلوا مرشمشبلا هغم ر داي هلا روزو ربح

 ایاب هدکدتا یدصت هفیلاکت كجهدا لالخا ییذوفت كناباپ یک قملتوط

 ابو یا هنشلارق الانا ها بصغ ینکلاع ضم ا نویلبان ندنکیدما تقفاوم |

 یاب نوشت هسرزوا كن وب ۰ یدشع ا قاقتا هل راتل ود درک ناو انتشار
 ا ا ۱ 3

 اا هةهسنارف یکلاغو ىد وال هن وداس بور دلاق ندامور

 | بودا زوروئا یونان ید اب اب ۰ یدر و رار هنسل وا الهه كنم رهش امور

 ۰ یهو هر اح ھه اهدنافر كردا U هدایز ك هرالوماسا هساا زوروفا وب

 كنقلخ ابوروا لابو ینغیدلوا لوغشم هلب راهلاغ امورو انا یا هاب ون كنویلپات

 | شملبا باغ ككردا دانا تصرف ولیرتسوآ یدو رکلد ندو

 ثنطتارش یسهدهاعم عروس ر و ینسهنارادع تاششل و احا تاکرح تن ویلای ات

 یکلہ نالک هروهط یال وط نشت تن. داحا کر ین دل وا ارحا همام

 نا رح هداناساو یاکش یالوط نان فا دوح وم كنم ۳ "3 زسفارف هداعالاو

 یهنس ) ۱۸۰۹ ( نام یی دل وا روصم یسهمساقم کلن همن مع كالاع ویناعوفو ندا

 ا: ناه هلا: لاج یس هش رحل تاکرادت !هرزوا تعا د ی



 ] قوس رزوا هسنارف هلا ردن هماننابب همطقرب هدنسیدب یعرکی تنسحترفا تیا

 ۱ قرهلوا .هکراتم خسف یخد هدننب ولهبسور هلا هیلعتلود هداننا ییدلبا رکسع

 ۱ ۰ یدشعالشاب هه را ندنکب

 ح تقو ردق قجهنالرضاح هنوطان قرهنارواط نغآ هده رح تاکرح ولیرتسوآ

 | عقاو هلکما باتش ههلاقم كردبا عم هنلک رک اسع نوا ندنشیدلوا شمریو
 | یدلک بلاغ نویلبا تیام بولوبعوقو هبلک تافات ندنفرط هدرهراحم نالوا

 .یدقبح یلررض یلبخ ولاي رتسواهحنمکح هطاصم نانلوادقع هدهنابوو یدرک هیهایو

 للمو لود هلم ابو یدئرآ یرابضغو تدح هدنقح نوان كنقلخ اتسالا طقف

 یخ هداینالا رایدلوا هبنمالا بولسم ةفاك بوكر وا ندنعمطو صرح كنا اوروا

 هدفرط ره و رولبنوشود یسهراچ كنمراتروق ندنرش كلا یللع هللا لکشت رلتعح

 راوطا كنا هلس یسلاهاهسنارف یدلوا رولبدبایغو زاب ندقح بانج یلاقا لاوز

 شورینغجهمارغوا هالب ر كنا یرانلواش دنا رود قرهلوا رکلد ندنس هنامکحتم

 . ید رلرو دا لالدتسا ندنلاح

 نمهلکد ینتحصا فا زملا دق یلشرب چیه تونادلا هنلاقا هسا نوشات

 نوشان یدتسا كما تحصل مورز یردار نالوا یلارف الاغتس و ی> ۰ یدا ۱

 عاضوا كا هسل | ول یردار اكد نالو یارف كنملف . یدمضا هلس قالوق کا

 ددر الب هدنسهدالیم هنس(۱۸۱۰) هدکدتا افعتسا ككرهمهدنا لمحت هتساجان

 .یدرب و داقاحلا هب هسن | رف ىغلەقود عروبمدل وا وا هن و کلاغ ا

 كنتلود ناتسهل یعیسوت كنغلهقود ایواشراو هلیقاحا كناحبلاغ الاب هج ور هکوبلاح |

 كنسودنک نکا هدققاب هلاترفن رظن اکو هلا ردناسکل |بولوا هناشنرب هتسابجا
۱ 3 E : ۰ EY a 

 ك اصل | یلدا مو رج ندنکلع كسهفود عرومدل وا نالوا ندنسا رفا

 كلا ید ردناسکلا نالوا یصاخ قفتم كنو ىلا لصاما . یدشع وفوط هدای

 هغمقح ندنفافا ا ناه بوناصوا ندنتاکرحو را وطا هن | رس دوح هر ص وب ۱

 ۰ یدشل وا دعتسم

 نوا قمرف نو نو یتراحم كرلزلکنا نویلبات نکیآ هدزک مون لاح هتشا

 ۱۳ لک لود نرطو ها دهدشت یلوصا هر صاع یتدلوا نقملبا ثادحا |
 فیلکتیتسارجا یخد هدنرانامل هیسوركنوم كرديا غاسب هلس یتلاخدا رکشو هوهق |

 ی ر هاش وشل كنناکدازاصا هسور هقش ندک دعاتقفا وم کو ردناسکلاهدک سا ۱

 ا اا زسنارف هسلآ هفرعتوب بوریدتبا مظنن یسفرعت كرك |
 3 بر نالعا ناه نوا ندنکیدتنا له ینلاخدا كينهعتما نلکناو

 ( هبنم »
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 قاما 3 تلانا كا كاا ۳ راو ید وان ۰ یدنلتدح ا

 ون کمان

 هلتهجو ۰ یدتسنابلط ینسفلوا جارخا كن رک اسع زسنارف ندنکلام اور و

 هبالاکم هننرزوا كنو ۰ یدلجنا یک ی رک یراهرا هدنسهدالم ۱ ۱

 قرەقاب هنر ر نافرطو ور فا ی هدنراهنامم هکدتک هدهسدنل وا رادتا

 . یدلوا ردا لاغتشا هللا هس رح تاکرادت هداعلاق وق

 دقعهلنک رت هبهبسور كنادخب و قالفا ییهبلعتلود نوبلیان هرکصندنسهلاصم تسلست

 ۱ یتسماغل واادف و كن یا حومه SE سکعلابهرک ون E هدا قلوشت هر هحاصم

 ردا توعد هاها راد یەماعتلود هلا رادعوو دعو قوحر و تحصن و راطخا

 نوا طقف یدشود RE قمشراب هللا هنلعتاود یځد | . یدلوا

 هنفعض و هنف وخ هدلاح یهو یدنشکوا ات نوت یخ دندناا حا قمشو وا هلا

 هدنسهرص لاق و ۱ ک . یدرارا هسانم هلتسو قحهلوا لوح

 هننرزوا هلغ ی داراق هدنتجل هنوط كفوزوتوق لارنح هلهح و ریکیدسا لاو

 ۱ فیش هحا رج ینفلاکت ولهسور رو شخلوا ا دّشع هدب راس هد نا رادرس

 هحداعس رد ن شعالشا هنسهلاکم هطاصم هرزواقلوادودح یره ترس كردا |

 اا زاو ندالاکم هلکمتج کود ایر _یال وط دن سل وا ی
 دا شلدا هکراتم خسفو

 داخاهاسو ه هلاکم و هکراتم هلا هملعتلود ین رفظم لوا كفوزوتوق هسا یردناسکلا

 کولا وش .یدشملفرادم نا ید هم را هاراکتابم هل نوا بت یا

 هن زارتحا و فوخ ۳ هحاص هباق و كل ود هس ور هر ۰ وا تا هم رب هل وا

 | ردناسجلا ءان هنسهعل امم ینح هل والوح هنس ور راكارور ۳ د ارج توىمەنلوا له
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 یتراظن هبجراخهبسور نوجا ےھفت هنویلا یغیدلوا ں کو زرا هنساقو ما ود ت

 .یدشملنا زمان هرزوا تاک را ڭى اود سین اراک ها

 تبسس الصا اکو ندنف رط هد نکا کلا یخد هدن ر دق یعوفو كنه رام هدر و

 راظنا ینعیدلوا شمطا جاتنا ییرح ییمطو صرح كنولان د رع کا شالر و

 یدنن یربد قلوا شازاق یسهموم راکفا كنابوروا من ورتس لا 2 هماع

 یدیا رلبا دع مهم تم هحنسهقسل و

 تاواعم هنسودنک ندن زلف رطا ی ات ود اسهو وان سما هدنروهط ه رام هح ؟او

 نالا صوصا ىلع ككنقاخ ابوروا نکل یدرولس ىلعا كب ردناسکلا یننجهسهللوا

 یدا اظ ینحهلوا رادف رط N SE تایم و

 كرصع لوا ید الخ ولا ۰ یدا رضاح هقافتا ناره هاسودنک هسا ولهرتاکنا
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 ا دٍاح دا وش ۰ ىدا مدنلما تن واعم ها هشسور قره وا ندنسهس لق لاوحا

 كنلارق ج وسا تودان ربروهشم ندنرللاشرام هسنارف هلهح و ینیدنلوارک دهدن رخاوا

 كنتلود جوا هسح یسلوا جامان كلارفو شغلوا باا هنکلدهع یو

 هدنهبلع هسنارف كنتلود جوسا ًارظن هتسلوا شفلوب هدنلا كت ودانرب یروما ةفاک

 تموصخ نالوا رقتسم هدنقح نولان كنودان رب نکیا روس روک دعتسم یتکر ح

 كنا هلع هن ولات و ردا ك رح هنهلع كنا ییسلاها ج وسا هحنساضتفا یمهماد

 هناعاو كس زوتوا تقو ییدلورابا هدناتسهل یسودرازسنارف هل ندنکیداس یوم

 ینتجهردنالقای یایناملا نوتب بوشالوط هنسهقرا هللا رکسع كسب ىلا هسرولوا هیدقن
 ان ته اح ورو 3 هف رام اد نانو یصاخ ققتم كي هسنا 0 ان ام هنتمدح و و ۱

 تل و

 یراح هدلومناتسا كنتلود جوساو ینکجهدبا افتک | هلسملوا كرت هجوسا قیرفتلاب

 هروکناو هيس ور ینکحهاس هدا اضرا هر هاصم هلا هس ور یلاع باب هاب د وه نالوا |

 ۰ یدا هدکعا ناسو دع و هنس راتل ود

 ۳۳۲۱۱۲۱ 2م هشدنوا سو ام نر نوت نوه نداق تلحلص هیارذنانکلا زا

 | هسلوا تقو ه یهو ۰ یدرویمتسیا قعالعاب هدهیعطق تروص هلا جوسا و
 ۱ قمامراقح ندلا یولجوسا ۰ یدا لش سا هحنسودنک قافنا ها وام رتاکنا ۱

 ۰ ىدا هدکمرتسوک راتافتلا هداعلا قوف هللاسرا رلبده هن ودانرب ید نوجما |
 هبهرااض مسر یغ نم هلبراتلود جوساو هرتلکنا ندف رطرب ردنانکلا لصاما

AFیدورلسا هلع ءاس یداروشلاح هغمش و وا هلا نوبل ان یحد ندف رطر و  

 یترومأم كنا هسیا نولان . یدبشما رومام هرزوا كمتک هسراپ الاب هجورب |
 هدانز كا كردا لمح هنضیغ قعازاق تقو هرزوا كمر و رارف DRE ول امع ۱

 هدلا یناتسها ندعا رواج ی رهن نم راولهسور یخد یسودنک هدهسا شمشدح |

 تا تست ی 8 یدنک هلبا و اد لوا هد وراتروق ی راخذ و كردا ۱

 ناسا عالم هدص وصح وب هلا مک یتدح ندنش دلوا هدنلما قعار راق تقو زا 1 هرزوا |

 ا هصاخ كرد لاکآ یتسهس رح تاکرادت هلا تعراسم لک ندنزوب جاو |

 ۰ یدیشمر و یا یراملا تک ررح یرغوط هن ره نیر كنم ادورا

 رادربخ هلسهطساو یراسوساح ردناکلآآهدهسیا شملتوطنخ یتاکرادتوب كنویاا ۱
 قرص ندنمانعا 4س راب و و راست هاغل وا سو ام ندنساق كحیاص قت را قرهلوا

 یه دل وا رو هحنس اضتفا رلربخ نابایا دراوت نت را رخ وم کوو ی

۱ 

 ۱ یدشمروق یی رب دن كعروک یکرویدا 3 یساه و ماود كاا قرهنالل و ۱
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 تسویه RES سر تو ی و

 یکحهلس هدا نبع ضاع ندناکشت كنغلهقود نارغ ایواشراوو ندنسالبتسا

 ودنک ؛ ی راهفسس اف o طقف و ینکحهلبا ماود هرح هلا ولهرتلکناو

 aS ایس ورب ثكتتلود 9و یتغح هسهل والباق كماعا لوق هت رلناهل

 هنهققح عفانم كنهسنارف یشن هکنج كنویلپان هروک لاح وشو ینکجهبمهدبا لزټت
 . یدتسا ناو ف رعت یشدلوا یانم

 كاسه رم هنس 6( ۷ )ونشا تار رح يدردنوک كن وتسر ول راد هب هلاکم وب

 ی رک كن سحر فا ءینات نوناک یسهدالسم هنس (۱۸۱۲ ) نالوا یداصم هلی وآ

 یا دل وا شیلا ترش یامز هب رام نالعا ی لوصو هلا E راب هدید رد ۱

 ماق هدقع قافلا ةدهاعمر هل راتلود اتسور و ارتسوا ناه نوشان هلکعا ققح

 قح هلا ندنرافدنلو E تحت كو ىلا تقولوا هتک او . یدا

 هموقم هنس ندنفب دل وا یعسطا قاوا عماح یطنا رش ییدتسیا كن وان رلهماندهع

 ه ردش شل دا مظس همان دهع ر رب هاهح ول وا هدب رهام ن لو رول اب ها ارتسوآ

 غ كس زو وا ولابرتسوا و كس EE ولاسورپ هدنس هب راک هيس ور 8 هک ها وش

 سس ِ , ۰
 | لزو؟ نر یه راح هسورو قلوا نماض یندلم تم كناسورب نوشان و ثمر و |

 e ۰ ۰ 5 مس ۰ م |
 ا ها رف و كما ی “ہا ۳ ینهلم كناسورپ هد ر ده درو حتما ۱

 ۱ ی رد ناق ن ا ۹ قحوهن اوا ز طض هسزولوا ر ا و دیس هر راح هسوررو ثمر و سا ۱

 مزال یددح كلود ناسمو قاوا نماض کلم تیک درگ ی و

 ندا ربات ا لداقم 4 کلام یحمدنا ب اف ندناتسهل E نویلات هد رب دقت کیداک

 E ENE ار و ر را رف هنن رل هدام قمراقج هصح هن روطارما ایرتسوآ نالوا

 | هدوربا هدب وروط فرط هسا ندقلا تکلع ندد یداماد هسااق هنیروطاریعا

 | ینهدهاعم و هہاع یدردا حمح ر ی ر وص كما هدافتسا ندنالوح ثكحءداروهط

 هسا | راغ وا تموصخ زارا ندنف رط ولههسور هان ندنغدلوا شمەلاضما ارو

 | ٥ ردنا یار هاب مع ا امفخ یتغح همش اوا ترداىم هر هب مصخ ب ید ن دف رطودنک. |

 کردا و لباد ر هدوب هخدنلو هدلاح شوشم هن كلاع هدرضع لوا ۰ یدرداس

 ینادل وا روبحم کمر و رکسع کا الاتتما هنا كنوشات یلارق ایسوزت الا هچورپ

 ندنطاست و بلغت د كنتوا نطو هللا لکسشت هفخ تعج رب هداننالا هد هرص

 یتاکرادت هدنحا نامو ترامو طاش ن وی ات ۰ یدو ود راک كص

 ۱ دیس ید سام با زوام و روع ی > ره نج هدنطسا وا یخ رفا نار زح هد وديا لاکا

 كنکلام غروسداوا یتحب ایج هجا 8 تسلیتیمودنک

 | هدند رد نوا ثنسح رفآ تازا هلا اساور هدندرد ین رک تانک ر وا طاسش



 هنسهقفص ( ولقنس ) ه دکلرب هلشاط یارس بوقح ندسرا هدلاح ین دلوا قوعوص "

 هدزون یسهماق قرهشلانف هنوک ندنوک یه راک تالماعم كن ولهرتلکنا : هک هل وش |

 یرلکدتسا لق نداش ما كتیرل هتفس لک ناو شلوار دا لواد هنناصش ۳ نوا |

 قرەلوا ب رطضم هدای ز یر وه اف صا ند هد دش لوصا یراکدلا داتا هدیهح

 ات صا هده | شجا عاسب یتمشال وط ه دن را وص اب وروا هن رل هلق راجح اس صا ۱

 قازاف تقو رار هرم نکم هدهسا یدالما ۳2  ییرلودرا ناه ندنفادنلوب

 هلهجو كحهروشود هدیما یراولهسور هنوتسرول یربفس یهدغروسرتب هرزوا

 رلولهسور . ىد ر دا نوحما یساللوف ناسل راد هحاص ءاه و مالم

 الصا هنیرلزوس كنوتسرول ندنراقدلوا شرک وا یک کرک ینتنن كنویلن هسیا

 ۰ یدرلرونمر و تىما

 هنلافا لاوزو رفتتم ندنولان اب وروا للمو لود هرزوا ینیدللوا راعشا هدالاب

 | شمقس ندن راوطاوعاضوا كاناید یسهعست شدت یکی راقدل وا رظتمهلزوک تزد

 را تالصاح هاببسح یدادتما كغلقاروق هدایوروا هنسنک هله «راب دما شعاص وا

 نالکح ین رد هدلاح ین دلوا یلاغ كب یتائف كنهربخذ هدف رطیه ندنغیدلوا زا

 قالماعم كسان هابسح قفلا م ی یلاها دارفا قوج كب ییالوط ندرلهعرق

 كيو کلک ر اتباکش ندف رطهو شملنا رازبب یسان هل رالاحوب بولوا ربذب للخ

 نوبطان . یدبا شمالشاب هکلروک یرلهراما قلزستعاطاو كاشک رس هدرلرب قوج
 هراتفشمو مت ییدکح كقلخ نوسلم ردقو هکیدنا رو رغم هنت لوا هسا

 تباع رلاوه هدنحا ترام نوا كماشا یرلتاکش هلوقم وا بوسر و تىما

 تالماعم ید ندف رطرب هداننا ییدتا یس هلک ا یتهبرفس تاسرت كردا له

 هب هان اغ رب یتلود 3 نالوا یمشد كوس كا هدلاع صوصحالعو هلا هقسل و

 بولاق هدشوب یهورک هلم قرهباف رلهق رب اف یدا شلاق تول هد رلهزاغم اشا

 ۰ یدنا شع وط رو هغلوا وح اساک یتراحت كتهرتلکبا هلسس هر هرصاح لوصا

 راتلود فرط ك رلود هسنارفو هرتلکنا هلهجو زمکیدتسا ناس هدعسات داجو

 ۱۳ رد ۰ رس ءزآ ندن رکتتا ماود هبتزاحت انوروا بونمهلکد یغاسیوب یراجت
 كعاسو ید یروهح اش صا رایدا هدکمش ود هنري دع و هڪ كرلزىلكناو

 ندتایدعت هلوقموا یسخقره ندراتلود ترا یاو هلکمر وک یغج هس هلوا رادباب

 ۱ هسرزوا كنو یدشعا نالعا یتکحهدبا تراجت ءهلماعم دیدحت هلکنا هسارک زاو

 ( نویلا

OTO OTSتب نا وا سر راک هاش 0 ۸  
 ی و < ا 1 تر ۱

 : جا E > و ۳
 5 جوش 4 20۱ ۶ ۳ ۳ دا 7 0

 3 ۱ ۳ » هي " + 3 0
: 9 7 

۳ 0 
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 ۱ کمرب و تادعسم ضعإ ا و هداك هلامساو تلج یرانا ید نوشات ۱

 | هدنفح یه راحت قاق اشا هسیا رازیلکنا بوالشاب دم شوک تالهسوا

 تاغام تاک قاط ر هدنس هرتلکنا هللا اهما ندنرلقدمروط ورک ندنایدعآ

 یج وم یاباکش ه دمح یسالکو 3 كرلزىلكىا تلا لاح و و ۰ یک ۱

 E اس ماو E هل | دی دشل یر هعزانم و هتش | نو ا 5 یدا شلوا |

 . یدروشالاح هنعاها هب راځ ر

 قلاق هدنراکلعدب رل رب نانو هدن رلالبتسا تحت كنفرط نوبات هدانا لوا هنب

 قملغار هننادناخ نوب روب ابلحس قرهلاق هدند اروم قباساافاک یتموکح یلوانو

 کسا كرازکترو یکدم لاقترو و قغناط یلارق اناسا فزوژ یردار یدنک و

 هرتلکنا هل طارش قفل وا ماست هنن ادناخ ( سلاغارب ) نالوا ندنس هاساس لارف

 | كسنقلخ هرتلکنا درج یضرغ ندنوب كنولان ۰ یدلبا فیلکت هحاصم هنتلود

 | هسخو  یدیا ددشت و دز یتالکشم كنسالکو هرتاکناو باح یننط نسح

 کوب ولهرتاکنا مقاولایف ۰ یدرولم العا كب یغج هیاوا لصاح هحش رب ندششنوب

 یتسهلاحا هنسهدهع دنا رف یجحندم كنغللارق ایناساا هدهسبا شم روک هدنزوب تقفاوم
 . ردشمامهل روک یسهحشر كنهراخوب هلا بلط

 | (لوتسو) و (ردوا) یراودرا زسنارف نالوا بت هتنرزوا هیسور هدانا لوا

 ۱ AAAI) ردناسکلآ روطارعا . یدا هدقمراو یرغوط هناحاوس یر رهن

 شمهلاضماقافتا ةدهاعمر ایفخ هلیتل ود ج وسا هدنشر كانسدحت رفا ناس یسهبداللبم هنس

 زمکیدتنا ناب هدال اب و شمالغاب هبهلاکم هرزوا كما قافتا دقع ها و هرتاکناو
 یوفاحبح هرزوا كمر وتمام رب هنسه راح ولن اع نوسلوا هسر ولو ا لصن م هلهجو

5 
 اور نات هب ینا لا ت یادناموق ین ف ا مس ھ ك

 هنسودرا ب وقح ندغروسرتپ هللا باحصتسا ی راضعب ندنسالکو ردناسکلا داوا

 یدنالشا کن لوا ندان رف هاراواهش ورا رظن هتک رو لات یاس

 ایف هماحتقاو موش "هتل هد ودا راکفا لیدبت ردا هدهسا کد ۲
 هدن راهب ممومیسهیدالبم هنسیدب زویزکس كرو هنغیدلوا لمتح ید یسمر ويدا

 نار زح | رظن هنداکشم ی دکعب ندراقاط و ندرا روماس هدناتسو اس

 نوا ءانب هنسهعلاطم ینح هسمهنل وا لاصحتسا هحش رب هل وا تلخ لوا ندحرفا ۱

 قازاق تقو ردق هنارب رج اهو کتلا ارس هم نو
 هتسدزن ردناسکلا كنو رانود ویسوم نانلوب هدننل زا هلا هصوصخم تیرومام هرزوا

 ( تدوج خراب ) 1 و6 > وب 6 رشاع دلج )

 ۰ یدتا صا یتسلا تک نع



 نالوا یسط یدازت اموض اموت هرکص ندناو یغج هبوط هشنق قو اج ردقوا

 هدنتسوا رازوب و هدنجا رلراق كنبرک اع تیاهنو ینغج هاب هراقاطب و هرالوک
 ۱۳۳۲ ا تراودرا ا تونم هدیا شب رد تج هاق بو ول
 فلت هلا قوغوص یرازسنارف یخد یربدت كنولهبسور ۰ یدبا هدقمالرضاح
 ود هالشاب هه را لاحرد SOT هک د یاش هلع ءان . یدا ترابع ن دکعا ۱

 . ید هدوه كب یشالت كن وسا

 قرهلوا رورغم هرادتقا شدلوا راح هللا دل تخم دادما ورټدنقو ر نونا |

 معز رداق هراشیا هدنجراخ كرش قوطو راتوط یک هدنقوف کا عون ین ودنک

 ۰ ردشع وق هنادىم هانانشتو تاارحا ضعب نالک هروهط هدانئاوب یغیدلوا ردا

 شتا البتسا ییهسنارف الابهجورب لوا ندلیکتت و رهق ییرانمشد یدنک : هکهلیوش
 ۶ ۰ نانوا رانارد طانحالالجال امدقم هرزوا كعا اعا یالغو طخ نالوا |
 ۱۳۳۱۱ طور شا هک را قدر وکودتسسس نوا واخد |
 ا د د ره تلتتسنارف هرو یدلوا قاردا

 روح هغعاص هلبا هنعم تائف یر اخذ نانلو هدنرلد كراج و هنسغلواتاّتيف نابعت

 یدوه هللم و لود هح وب نا یدردن وک هعطق صاوا هف رطیه اد هت رالدنا ۱

 یاضتقمرب هکولاح «یدلبا ماق هکعروب هدنتلا ربح یخد یتراجت ما یکییدتروب
 SL a ous رح راغ اوه رفسلا)
 ا نویمان هرزوا قلوا ندلیقوب ۰ رولوا تلفغ درب هلهجو وب هناسنا امد
 ۰ یدرولیروب هربهدوهس قرهلوا لوغشم هلا راشیا قجهیمقیج هشاب هاطرب
 بار یتسهبلام روما كنودرا ییدلیا قوس هنرزوا هبسور نوا هک ردس غ

 ماوق هيسور قوج رب هرزوا كلروس هدقدلراو هنیدودح هیسور هدورص یدابا
 یناراک هتخاس هل و نوسلوا هس ر ولوا مد لخ یننقیهو ۰ ردشم ردصات یسە دق

 ندنساضتقا همومع نیناوق قفلوا مکح یسازج تیانج غآ هدنقح ران دیا باکترا
 یخد ندهلا لدع همکو ندشدغلوب همکح ر كحهدنا ا ا ود نیا

 ودنک یناراکهتخاس رب قحهمغقای هنناش هلو نولان ندشیدلوا یسوقروق
 . لاک ه نهددص زب ۰ ردشم روک زاحمو حابم هدننادجو

 ریلجناق كوس و هلبتفص قاطم لکو یتموکح نویلا هدنزوقط كني رفا سپام
 هلا تک رح ندسراب ریارب هلیثاط یارس كردبا عیدوت هئاذ مانزرسابماق هلسناونع

BE CRICETICOLA AMی  

fهنیرور كراهب مسوم ًازارتحا ندنراقاطب و ندنرالوک كناتسهل نویلان الاب هج ورب |  
aهسرالشاب جک ردق هب هب راح هکولاح ۰ ید روشلاح هغعا زا تقو هلا کا ۱  



rt 6۱ r 

 تسر د نالوا یتعاب كلا و سقاس هدا دی نوا لر وب روس و تک ع اناما

 . هجاپوروا یتارادو تمشح كنولبان هدهار یانلا ۰ ردشملا تلصاوم هنسهداب

 اتال ۰ یدیاهدنزوص قحهردشاف یل راز وک كسک نهو هدهدارر قوبسمان لانسا

 ین راتموصخ هدلاح یراةدلوا یناح مصخ كنويلبا نالوا یدالج كانبرانطو یقاخ

 . ید راررتسوک لوق نسح تروص زسهراچ هنسودنک بویلزک هدن رلکروب

 | هلا نوان یساصاو نارادمکح اینال ا ئاسو یلارق اسورب و یروطاربعا ایرتسوا
 یسهناحناوید كیارس ینیدروتوا كنویلان هلکمک هنسهدلب تسربد به نوجما تاقالم
 هدراتفایض نالبر و یلاوتلا ىلع هدانا لوا ۰ یدیشلوا بلابل هلا رارادمکح به

 راروشالوط هدنفارطا كنون یک هعمت اتداع رارادمکحوب هدرلکلنث نانلوا ارجاو

 تادا و لاقاهکولاح ۰ یدا رروشلاح هللح یهجو و رظ سو
 . ىدا یلاوز بوق راما هدناس تققح دزن یا هت صو

 ندنسهمدخ یترافس هبسور نک اروق سر یسحلبا هسور نانلوب هدسراپ هدانناوب

 هرضاح لاوحا هدهسیا شہلا بلط یتراترواسپ كردن هناهم یتسفلوا سح كتر

 یرظان هبجراخ هسنارف ینجهلوا بجوم یرلهحبت رغآ كنهرباخم عطق هنیرزوا
 اقام یدل ر وکزاو نتناول اقر لا را ا ندقرط ها

 یعضووب كنک اروق نولان هدک دا هدافا ول ان یتفک كرهلکه تسرد وناسساب

 | بودا ذاحا لبلد هنفیدلوا هد قمالشاب هه رام لوا ندنارب زح كنهبسور

 یرورغو را ارت كلا قح بانجو ندشدنلو راغم هنتاس رپ یدک هسلآ و

 یس کلاه قم وط هناتش تدش هده رام یانئا هلسلوا شمالغا یترمص هرزواقلوا

 | كمردنروبس اهد زارب یهلاکم ینیداوا شماللشاب كنویرا ندننیدلوا ضهروک

 نوحسمتف هسدزن تایر ناسا اش رب هنوتسرول نالو هدعروسرب هرزوا

 ندر ریا رف كلرلوهضر كرادا تدوع نو ران اقاعیم هک ویلا ۰ یدرش و
 ار هلامفاو لاوقا هراوبسور رار ها نما نر ها تست 9
 ۰ یدریوربخ یغجهلوا كالوهو ددش ف تنه راح

 كج هلک ندج وسا هرزوا قع اي قاقا هدهاعم ر هلتود جوسا نويلان هدو رص ول

 كما قافتا دقع یخد هلا هللعتلود یک ین دلوا رظتنم هندورو كصوصخم رومام

 کی دویولح وسا نذف رطربوا : :یدردنوک هونا یا و
 ` یدراووف ىرىم ر هیت فرا و را نه

 هک او ىدا قافتا ىر ا
 كردا باحصتسا ینسهم رح راد زکلاب نویلان هدن زوقط یعرکی كنيت رفا سیام



 نا هدنسکیا كن ا ناربزح هات رط ن نرو ندتسرد ۱
 هدقدنل وا هلاکم هلسودند (SWE 1۷ كارت ود جوس ا هدانا ییدشا

 ندهفراعاد كناحوروت هل نوخا قلوا لخاد هنفاصا د او ثی هسنا رف یلود جوسا ۱

 تاط یتساطعا هد هناعا قنارف نودلم ی ۳9 یتقاحاو ك در هج وسا هلش ره

 : یدلشالک | ی دلا

 تن واحوسا هلتهج یی دنل و یصاخ قفتم تی ول اب وری دهب وا هسا یلود هف رام اد

 ۰ یدعا لزتت هلس هکمری و در باوج کا نولان ندفیدلوا عاتسا نااش ینیاکت |

 ۰ یدلاق هدنفاعا E شن ولهسور ود جوسا هاتهح ون

 هطاصم هلا عانجا رارکت هدشرکب ید یراصخم هبسور هایراعخیم هیاعتلود |

 هلملود طقف یدیشمامقح ندتسرید زونه نوان تقو یرلکدتنا اضما ینهمان |

| 
 .یدىشمامهلوا وادز مح ندنا ن )ول اب هاتهح یا دن وط م 9 ندرل سنا رف صوصخ و ۱

 لارنح ندغل وا هادام زوله راهماشدصت هدنش ولهسور هلا هلعتل ود هح رک او

 تدنمآ لاصا هن ول ان كتهلعتل ود هدهسا شلو لوصو هلوماتسا یسوا هردنا

 ندخ دلوا زلرب و تىما هدلوساتسا هننادافا تانسحل | هاتهح و توش وا یدامعاو

 لک مدقم هتفه رب ندسسوا هردنا لارنج هاهج و زمکیدتسا ناتس هدالاب هقش

 ۱۱۲۱۱ رلعوسا هسا رازلکیا یدک هلوتتاتسا ید نوتسلر وررس یسحلا |
 یسهرا كلذ لع ءاس ۰ ید راكد للاخ ندك رح هنهلع كنولبا ین هیلعتلود

 شا هلدام ابر رل هماشدصت هدنس یتلود هبسور هللا هیاعتا ود )1

 ر فی ول ات هک ویلا E اش ادا EL كنسسوا هردنا لارتجو

 ۱۳۱ لودرا ئاو ردق هنعب رند ندنسمرکب كنج رفا نارب زح هروک
 نالوا اھم هدورک كنسودنک هسا هداتناوب : یدرولک مزال ی ءرلعا ز وام ی رم

 یر نعن یرکسع كس زومرد قر هوا هقش ندن رکنع طابتحا كم رویا

 ینامزقفلوا ثشت هه رح تالماعم هلتهجو ید هرزوا قلو لوصو هناحاوس

 یردناسکلا روطاربعا هدلاع راظنا ندهرام قج هلآ طقف ۰ یدبشما لولح |
 ۳ دعا هدصوصخ وب ۰ یدرارا هلسلو هر قالغا ةرزوا قعوطلّوسم |
 نوحا لح كن هر ضاح تالکشم هک یدیاوب یر ۰ یدل هلو هلسو ی کیا تام |

 9 یسهبلخش ندنرک اسع زسنارف كنکلاع ابسورب ههلاکم قج هللوا ارجا

 | هسن رف یسغل وا قلعت هطرشو كن هلاکم نوشات م یدشفل وا ذاا ساسا ندقرط

 ٣ هک ا یدتا ذاا هلس وه رح نالعا ینو كريد ردن راقح هدنقح ۱

 ۱ ۱ وا توی هسخوب یدیشملبا نایب هرزوا قلوا یسهحیحت جیتا كنەماكم یفوپ



 أ

۱ 

| 

 قر هلوا ه را جتنم تدور نالوا

 هند ال و هدا و مقا و ۳ 3 0 Nl بودا ب I نالعا 4۱ ولە تا ی روهه

 سس کاج ا

 ۱ یدسشماعا دار 1 0 رزوا قلوا مدقا ل طه من دا باب یک ییدتا |

 ۱ ینندنلوا ناس هد الاب یجدای .دحنکیا . ردراو ۳ قرف هسا هدنش تروص یاو |

 را یرظان هبجراخ هسنارف هرزوا

 اوا هدیلط وب هس |

 , ثاح هام : هل وا تنم یه راع كوس هل وا ید هل سو نکا وشا بولوا ۱

 . یدبا لکد لوقعم أ

 ناه ندنعب دا وا هدشما را هنا هب هب راح نالعا نوش ۷ نت |

 رات رویاس) ۱

 ی ی دل وا ییمط و ص رج 6 یاس 4 رح ۱

 ۰ یدرب و رارو هب هب راح نالعا هان هب یها و باس ییا هل وا فرەلاف لۇ

 رورضورک لاکو ۰ یدردتازتک رحیسودرا هدنسکیآيمرکب كن رفا نار زا ۱

 دنا اک

 اه | كن هحانصم نال وا سم هدر 13

 ه صهدصقم ون ۱

 دادتسا ندهالا نالوا ماقتنالاوذ هلتناقح بولوا یتبقح دهاشو رداقو یوق

 | ینج هنلوا هلباقم هنمشدلنمهدوجوم وق ناهیدلاق نعهراج یربغندکشا هناتساو |

 ۱ > و نطوو ییوسعع نیدرازس پرح لها یا ردراکرد
 ۱ رار هد E هدا هعقادم ۱

EEکا یح هم هىا هناعا هب  

 نالوا ناس هدالاب

E 

 3 رند

 نزح م روق ی وساحاب | همس ور ندا ۵ درس

 1 مت ۳ 

 | نیا شدوا ندنوب تقولواو یسمایا باط یراتروباسپ هت رزوا ببسرب
 نام هلاح تاقشح حر منم هج ور هاسسو ی <لو ۱ . یدا

 ۱ ب۸ ر

 ۱ هن وتس ر واود وس وم

 حب
 A ؟ تاماعت نوجا ی,

 ی
 هدزاح تققحو ۰ ید ر ردو یسملبا تد وع ها | باط ی

 ۱ یالوطندن و ید هدسان راظن |
. 

 روطارب هعا ز )رو | وا لخاد £ 0 و 1 : هدنسادسا ٤ روم را کسع) ابا E هنس ود را ا |

 ۹ ردیم رکن كنت ر 9 رو ۰ یدل وسود E كس
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 روسيا و
 ی
 دس ر

 ی.

 وود اا E لا ق دبی
 ین ه راحو هدنفطن يدلبا دارا اباطخ هش رکسع iE > رم نم اوج |

 4 ا النسا ینسەدلب ول و و یکی یدک هب وشر اف و نالعا ود یه راح هلیجنکیا |

 و هدنسهمانن الاعا نالوا خ روم هادح رات ی بلا ل روگ : هساا ردا کلا روطاربعا |

 ۱ ننشها تاشل ها ساو ۳ نو روحا ی

۹ 
 ب رح نالاعا ه زمهباع یروطارعا هساارف تونم هل وا سرس ت

RNS: 
 

 نوا هراح و لوح

 0 ندا زواحو یدعل حد لاعت قح ا و هلا

 ردشمل | ن ۱اللعا هک د ) رد ر

 ىیروهھ ا صا هاش ود نا یال ول وط ندا

 | اش سما هدنزوقط نوا كسحمرفا ناو و

9 
 بم

 ولاش او و ولە کیا 2 هاب ر لما 5 وتشل هناصع یتسلاها هلا ۹ قوس

 یدلواحومییحاع ۱ ھد هس صر ارل زیلکنا 4 بل | وہ ید وا ت رشابم ۵ کنج هدم



 ڭكلاوسر ود وسوم نالوا یرادقفر ط یاود ك < هدای ز كا ندنسالکو رکن ا

 | بجوم یادت كنس هقیتلوت هرتلکدا ید یسفلوا مادعا ندنفرط لتاقرب هدانئاو

 ا وله رلکنا ی رظن حمطم تن ول ات یدل وب توو یارادقر ط هلاسم یدل وا ۱

 یر ودرا زمسلارف و هکهراح هر یدا تصرف ماع هسلا هحورشملاوحا بولوا رابحا

 نویلپان ندنغیدلوا هدکلورابا یرغوط هنسورجا كنهیسور هلبا زواحت ین رهن نم
 ۰ هلک هددص هس ۳1 ۰ یدم هدا هدانا ندتص رف و

 ۱ لوفلوص كتسودرا سارق هد رص یبدتا رنو شک نوسان لا و

 نوازو نژوا سنرب یلغ واک وا كنوملان هللا تاانودقام لاشرام نالوا ینادناموق

 كنولانو ندشر ط تبسلس هل E هرایواو لا U باو راف ردق وب كم

 كئودرا هلبرک اسع هلو اننوسقاسو هلافتسو كس ردقو اشم مورژ لارق یردار |

 . رابدلبا زواح و روبع ی رهن نمت ند فرط وندورغ ی دوآ یر هنلوب هدنحانج عاص ۱

 . یدا زواحتم یس زومنرد عو لر E ندا زواح ی رهن نمت هلهجو و |

 تیرق کس لا زو هدورک بولوا هداز ندکس ىلا یراهتسخ نالاق ورک ككرلنوب

 یرادقم عومحا ثبح نم كانسودرا نواب ان ندنفیدلوا ید یرکسع طاتحا

 يدلبا قوس كنول ا وا هدهاعم بحومرب هقشل ند و ۰ ۰ یدرراو هکس زوشلا |

 قسز هر ) هلا تک رب ندایحبلاغ کد غرب ز دراوش سل رب هاب رکسع كس زوتوا

 كف وزامرو و هډ رط انهلوو كه سور قحا بودا هحوت هنس هدلب ( یاس ون

 . یدررو هرزوا طاشحا ك قر هنقاص ندنسودرا ناناوب هدنس هدناموق ت

 كن هس ور هدنسوشراق كنومابان هحناک هنس هر رح سادنو تاسر كنول هس ور

 ندنفب دلواشلباقافتا دقع هلبا ج وسا هد هسا ترابع ندکیب یلا زومیکیا یرکسعایهم

 ید ندنف رط لاشو شفلوا قوس هفرط ور یخد یسودرا هسور یهدایدنالنف

 فوژامروت رک ذلا فلاسو ۰ یدبا شنلوب هرزوا ك یرک اسع هسور لبیخ |

 کسزو ومش كنسودرا هنوط ی هدنس هدناموق تحت كفوقاحبح هلس هقرف

 وشراق هن وملب ان یخد یتوفو هانهح ی دل وا شملبا 4 دمع هلا هبلعتا ود بولوا غلاب

 . یدنا كج هلی ردنوک ودرا ر یخد ندقرط ولج وساو كج هلم هدا لامعا |

 یراتسلمو هفطو و هر نده رکسع و هکلم رم ه دنلعم ردنا کلا تقولواو ۱

 هح هعلاطم و ى هدنوح هر 2 رل 9 بولوا تاوذد رولساص ی رطاخ لج اح

 یرلودرا هسور قرهلوا یرادفرط هزواحت تک رح یسهقرفرب ۰ رایدا هقرف کیا

 بست یتروص قمردلاق هعایا یامالآ هلا طض یناتسهل هدبودنا تک رح هب ورلبا

 ینح هارغوا هح هفاسم كنمشد کک ش هب ورلبا هلو یحد E 0 . یدرلبا
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 ی

 | هدبوکح ورک سکعلاب E 1 ینشیا كلا هما لماقت یتالکشم

 بیوصت یتروص قفلوا ماحتقاو موم هنرارز وا هدنراقدلوا باتیب را زسنارف ۱
 یروذح قمل وا بارخیرلرب یخ ك نکلا هیسور هدنروصیجنکیا وبشا ۰ یدزایا |
 ردناسکلآ ندنغیدلوا ریدترب لغاس كا نوجا قعازا یر هی ی
 ۱ یتسملیاب نال ر هر ؟ اک al لوق ىەينات تروص و كره و تىما هرودح لوا

 هس ور جد وا هلکعا هلاحا هلارنح مان لخوفو و !ایس ورپ ندرادنحا ی هدنتعم ۱

 نا رق هتسملت ق سرا ۵ زود دا یس هطا رخ

 سسانم ینساش E ک ود را وام اکحتسارب هد هدد مان اساس رب ۵ هدنسلاپ ان ید و یدر و ۱

E ETندنناطاض هس رح ناکرا نوجا یساشنا ثاهاکودراوب ید  

 هرزوا A تالخ وف لارنح و ۰ ید AA یوشم یاس درا

 قرهلوا کس ندرف كس یلا رو یرب یر یا وا
 ودراو ید شم هل و رلب كد هناحا وس نت یشحا هم دّقم بول و ها هدا ال و |

 یره ان ود قر هلو هدنتلا یا كسالوتد یلقرا یرظات هس رح هسور تاذلاب

 هنهاک ودرا اساسا ر د تاهت كرهلکح ورک هکدلورابا را زسنارفو قح هوط ینطخ ۱

 0 . شا كج هدا نصحت تورد

 ۱ ا کر نوک ۳ كس زو هدنس هدنام وق ت تح كن وسارفاب سر ود را یبنکیا

 | شملبای ردق هنیرهن نه ید یشخا ةمدقم كلوب بونلوب هدنتهج یسهداب قسنیم
 | بوشود هک وا كرازسنارفو قر هشالوط هدنبو ر هند ید ودراو ىدا |

 | یسودرا تا رف IE هض رعل تاکر ح كرلولهسور تاهن قرهشوواص

 | كس کم نالوا راح هطلباو هدنس هقا كنودرا ینا و شنا ی و
 ۰ شعا قج هرو یرلنا قرهشالوط هدتقارطا كرازسنارف ید یسیراوس قازق

 | یمهقرف فوزامرو ید كنسودرا ندا تدوع ندنسل ای هوط كنهسور

 ۰ شعا ررقم یشلوا طرر هتسودرا نومارفات وشا هلس هطساو

 ۱ خاک هسا شک اق یک کرک هنفج هل وا صالخ بحوم هحیتکلم كر دن وب رد

 ٠ یتالب كنا ندنغیدلوا یراتموصخ هدنقح لخوفوب لارنج كنس هب کس قا ا

 یخ هرزوا كمردتبا ارجا هچ راپ هجراپ هروک هنساجا بویم هوق هيه رک اذم عقوم
 لقراب بوسا بصن نادناموق شاب ینغی رادرسر هتیراودرا هبلع ءان ۰ یدیشع وط

 تكتهسورو «ید ار ول رب درب ورل صا رک اسعهاتفص ییراظن هس رح ندنف رط یو د

 ند ران راوسقازاق ت و وط یفا ر طا كنس هدلبانل وهدانناوب ر رک ذلا فلاس
 هنسودرا نوبتارقاب نالوا شم اب ردق هنسالاوح و دو غ لان ودر رفر بک نج

 . یدرو هشوواق



 تعحر هنهاکودرا اسسیرد كنودرا كلوس ناه ردناسکلآ روطارعا هدقدلوا

 قیر نحب ندا و ید ی و هلکمر و یاب یل وتد قرا نوح ایمل ردا

 تعجرهرلهقرف ی هدنفارطا اش و ناه یلوتد یلقراب ۰ یدتا تع نع هفرط لوا هلا

 تاملعت نوا یسملکح هنرزوا رهښد یخد هنویتارقاب سار یدریو ینا

 اع ر ا ها ودزا لوس كن ومنارقاب اقام یدردنوک
 . رددوا راعشا هسودنک ند رط ی رد اصلا ید یسملا هحوت

 كنس را رهن ر هینید هلا اینوید هدک دنا رظن ناعما هنس هطیرخ هیسور هسیا نوا

 ۱۳ ۱ ام نالوا ترا ع ندهفانم كلتغاس ی رکنا ی هدنس هرا یرلعنم

 هه تور ااو ردعقاو یرارهش قسلومسا هدسنج وا رکیدو قست و

 طیض یانو ناهو شمروک ینغیدلوا هدنکح وقرب هرزوا كما راذک هنکلام

 ۳۷ وا هد ورک هنس ه را كس ودرا نوسارقا هلسس ود را للوتد لقراب و بودا |

 شمروف یعروب هس رز وا ی رهش ه وقس وم ۹ ندک دشا ناشر حد ا ۱

 نکا دودعم ندرلا طخ كوس هح رح نق كمر؟ هنس هرا شنا یا کن وخت 0 ىدا

 2 لاک كرهلوب کیا یوق كنمشد هد ورک هنس هرا كنق رف يیا.نویل ان

 ناشی رب یحد یهقرف رکید نوت ود لاح ردد رص نا ا ناشر تور وا یسهفرقرت

 لوانوش 5 ثلد ىلع ات ۰ ردشل وا رفظم هلا یا تاعف دلا یسه روأنم كلا

 مس 1 ۱ .
 هلادواد لاشرام هدنشد یم رک, تكنسح رفا نار زح هرزوا كما طك یان و هد صا

 هلسس هف رف یراوسر كرولهسور رلت وب ۰ یدتسا قوس و ربا یلاروم یار لیوان

 حد نوبات یسادرف رایدرک نانا و هان یعرکی كنار زح ام ندقدشب راح

 ۱ ۱ تل رح اا تعرمم ید یراهقرف زسنارف کید یدلوا لنحاو هاروا

 قفوار كردا یفداصآ هنس9 رو همس ور رب ی” 49 رو ود وا )تم رام هد ه رص ول

 ۰ یدتا تعح رز ر وله سور 3 ندهب راح

 تعرس ردقوا ید رل ولهسور هسا راردنا 1 هل ا تعرس ردع رازسلارف

 ۱ 1 7 3 رس ۲ : من
 هغلرو رازسنارف هبلع ءا ۰ یدا ر راّقس یرلب ر ول و نهرا دو نوردو را رافاب

 هلا تا ساز و تاهن تونمهلوت یر راد هال وک ام هدرلرب یرافدراوو راب دالشاب

 یرلکدماسب ناسا هلو رايد رشاش یلوب بولاق ورک یغوجریو رابدلوا روبج کمک
 ۰ یدا رل ص ەن رکوا بو روص E اتاق های ه و یی رلکح هدک هبهرن هانهح

 ۳ رس کراودزا هلکمشود نویز رناوبح ی هد راودرا زسنارف نده دقل و فلعو

 ( هلا زا

 لضاو هنس هدلب ال و یربح یرلکدسا زواج ی ره e لا ج را كرل ا

0 



 یا ۷ س

 نر لا سم وق تكناتسهل یسهف ر را ۳" . یدر ولوا اب هلا

e.یونس و و ا او ا 720  
 ندا روهط هد اتاوو شل وا فا ندلاهساو ندقل وعرو ییصا ل راولەراواب

 | راذک یر رهن نع هلا راته ز قوح كب یالوط ندراروماب و ندرل هروب ولتدش

 | دنكلم ی هدن رزوا لو ن رد ېک هند ور ید مورز لارف ۰ رد ا
 ندن دلوا روح هعمشاطرارب یتامزا ولو رتاخذ هفاک هامسح قلواربقف و بارخ شیت

 یعوح كراناوبح کک هدنسودرا بوبارغوا هنالکشم مظع كده راو هناحاوس نم

 هدنزوتوا كنار زح هلا لاح جوکو شللق ورک یعوج كش کسعو شلوا فلت
 رل سا نف هدف رط ن TON لهرو ۰ ردشملس هراو هوندورغ

 زمدنارف ۰ یدبا شملغارب هدرالوب رله رع قوچرب قرهلوا فلت یناویح كب زکس
 كم قرق زوتوا ندنرلیال | هدنالوهو ابلاتاو هرایوا صوصایلعو ندنر هقرف

 قلدنقراص هراب و بوامای هما رانامروا یمک راشملغاط بولب | یرادقم رش

 تراغ یبراهفص كنناک دازلصا ابناوتیلو یراهبرق ی هدنرزوا لو یمک و رابا

 . یدا راشل وا رداامغاو

 نورو ناه بوم دقت سا الاصا ه دلاح ی دل وا رادربخ ندنالاح وب نوا ۱

 مادفا هنتسعالئوط كرار E هب رع نالاف هدورک و هتساشنا كراب ر و کدو

 هب هد هسلا شمالک | ییکج < هدا باع توو ردق نوک ش نوا هلتهح ولو ۰ یدرلبا |

 غراف ندندبما ته س هب رکسع دوق كل هس ور ها هعب رس یادت

 کم چوا ییا قحا كرکسع كس قرق نالوا شلاق ورک هکوبلاح ۰ یدیشمالوا

 هن راتکلع هبا روع ین یژثک |كرانلوا ولامنالآ وتتراغیتکلم یسقاب بولسهنالءوط |
 . ناب دنا هدکعا تدوع

 قعا ندنرزوا یتلّوسم نوت نوتو قلوا هرحت كوص ر یردناسکلآ روطاربعا

 رلزسنارف بولوا نداسا جتنم یرح یمیرب كراهلیسو نالوا نایمرد هرزوا
 نالوا E هد نود هسا راز ولوا یضار هفمروط هدنطخ نم

 یفوشالب یرظان هطض نوحا ناس ینکجهلس هنلوا لح هلق رط هلاکم كنالکنشم

 هلا نویلان بولک هان و فوشالب ندنک ویا شمر ولت دز ویلا هحدقا

 نکا شمالکا کک الا هج ور كنه راع وب نوشان . یدلا تاقالم

 دغا اسلا تيلاطاو ندادن وا ددزنم هد و
 باوج هلا در هنتادافا كفوشالب ندنکیدمهنوشوذ ینکجهلبهلوا ردق ه هنمرب
 یغج هلوا لباق یماه و ماود كحلص هرکص ندهلاکم نوک, چاقرب یندوا ۰ یدربو

 . یدتا تدوع ناه هلا مزج

 ڊپ



 .iE جد ها e 1 ان نی ۹ 0

 دیگ ه۸ .جح

 | ندشدلوا هدنروصت كعا ابحا یتلود هل مرکص ندکدسا هلع ه وله سور ناطق ۱ :

 هاتفص یا نکا هدتسرد یسودنک هرزوا كمروتک هربغو قوش یرل ولهل

 كن راتلود یالوط ندنو راواهل یدنصمزدنوک هنایواشراو یدار ود وسوم |

 ۶ كل ژون رد الا جور كنوطان هدلاح یراقدلوا نئمشود هنلما یماعلا |

 ییدلنا همست یسهراحم ناتسهل جنکیا یهراووو کیدا زواج ی رهن نمت |

 تام ندا عمحم كرهلک هتربغو قوش رلولهل قحیلوا لصاو «ایواشراو یربخ

  یتسلریدشلرپ كراتالو نالوا داع هاتسهل هدننمض یمایحا كتتلود هل هدنسلحم

 | ارظن هلاح وش ۰ راشمردنوک رلرومام صوصخم هنبدزت نویلانو راشمردشالرارق

 | . یدنا لهس صا قمردنالحالس هنهبلع ولهسور بور دلاق هغایا یرلولها نوت

 یح توسمر و یطق را رفر رونه ہهدھح لهش تر وص كتتلود هل هسا | نوشا

 هاب واشراو هلس ینا هدلاح ینیدلوا دفاع هناتسهل یالو ابناوتل ییدلو كنسودنک

 هلعءاتس یدبا هدکمردتا هرادا هدهصوصخم تروص هجور" كرها طر |

 دراو هاناو هرکوب هقشب ندکدتبا عنم ییراملحالس هجتلم كنقلخ هل مومعلایع |
 ابحا یتلود هل تابدمش اعر هبولایرتسوآ هدنقابسس راذتعا هننانوعم هل نالوا

 رلولهل هبفامعم ۰ یدابا لزتت هجيابخ یرادیا كراولهل هلکعا مهفت ینکحهمهدبا

 هدنسودرا كنویلان قرهلوا هدنتلا یسهدناموق كناوذ ردا ضعب یک یسفوتابنوب

 ۱ ۰ ردراشعا تلاس و تربغ زارا وشراق ههبسور نالوا E نمشد ۱

 ترش هنادنم ی هدنسهرا قسنلومسبا هلا قستو به الا هجو ر یرلهفرف زسنارف ۱

 ۳ ۱ و هند اج غاص كنسودرا رسنارف ندنراقدلوا هدکبشا تکرح

 ۱ هلسودرا یلوتد یلقراب كنسودرا نومتارفاب نویلنات هدهسیا قجهلوا ران هباین ود ۱

 هلا فیقوت هدنرب ینحانج لوص كنسودرا زسنارف نوجا قلوا عنام هتسشلرپ |

 ورلا هلا تع رس هرزوا قلوا لصاو هر هدد مدقم ندن وا رفاب یحا تحت عاص

 هدکملکح یغوط هارن ود ثكنهسور یر: راوس ثكنارومو كمردتا ا

 عاص كنسودرا زسنارف كرەىلورليا بوشالوط وا كوس نالوا

 هلا هج ولواو شمروف یر د قلوا ه راخم هطسا و هدنسهرا یراحانح لوصو

 نار زح یسهقرف دواد كدام هلع ءاس ۰ یدا شمر و تاملعت هش رالارنح ۱

 تک رح هلا تعرس ید مورژ لارق یدشمقبح هلو ینوک یحزونوا ثانحرفا

 لقراب ندنکیدمهسک یناو كرلولهسور هد وشت هاتقو دواد قحا . یدیا هرزوا

 یراب دواد هل رللوا قفوم هتعحر ماط حاط هل وهسلاب یرلهقرف كنس ودرا لود

 زوو شتا هجوت هنسهداب قسنبم هرزوا كمسک یناوب كنسودرا نویتارقا
 آسا کر رک را کر نکا اش اه هد نشت

 ( كنجرفا إل
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 قاط قاط ین رکسع یخد مروژ لارق .یدا شمرک هبهدلبوب هدنزکس كنیحنرفا

 هفاسم دعب قحا یدا رریدشوق ندنسهقرا كنومارقاب هلا كب رح ندوندورش

 هلا دانساو لح هنلاهاو للساکت كنردار یو هسا ن ويلات یدمهشش کا هل سح

 یخد مورژ یدرو هنتعم دواد لاشرام هلا لزع ندقلنادناموف ینا كرەنلتدح

 ههلافتسو ینیدلوا یرادمکح كرهلکح ندودرا نون نوت هلغلوا لعفنم ندن وب

 هرل زنا رف یخ ده راع ندم الاي رج هدن رانب هلا دوادرتاد کوب ندنکیدر ورارقکمتک

 نوتب نوتب یتصرف كمك یناوب كنويتارفاب قتراو یدردنبا بئاغ نوک یکیارب
 هنسهدلب وانخوم كرهزاو ندسقعت یوسارقاب دواد هنرزوا كنو ۰ یداوا توقف
 هفت هی راف رط یغناشا كر هشد هدول وشراق یوا فا ندارواو بوراو
 ۱ . یدر و رارق

 هلا ولهسور كن هيلعتلود ًارظن هرلربخ ینیدل | نکیا هدانش و زونه نوبلان هکوبلاح
 هنادنم یش دلاق هدنس هراد یقافتا هسور كنتلود ج وساو ییدلبا هاصم دقع

 كر هشىلر هلسودرا فوزامروت یسودرا فوفاحبح درون الا وس ۰ ردشمقح ح

 هقرا رازسنارف ندفرط واجوساو یرللگ هقبج هنفرط غاص كرازسنارف هدنه

 سا هس وز ى ةد وفا ۰ یدا ظ وحلم یسروسش وا قوس ود را ۳ هنف رط 0

 ج وسا ندنراقدلوا شمنایق صخیح هحدقا هفعاب قافلا ةدهاعم رب یرایحلبا

 یفادت هدا یرلتل ود E هس ور EAL تولز لس هطسا و یدهع لو

 كنیحت رفا زوم ید قافتا همان دهع یراکدلپا مظنت هدانا وب قر هلوا یزواجحشو

 یراتلود نارناو هسور اقام هللطسوت كنولهرلکتاو ردعفل وا اضما هدن رک نوا

 ضع یسلاغ یخد هغ رط لوا كنول هسور قر هللوا داشک هلاکم باب ید هد
 . ردشملف فف هرن سه

 ینهاکودرا اسسی رید هلبا یمظعا مسق كنسودرا نویلبا نکیا هد زک موب لاح هتمپا
 كمر و تیاهنرب هنلوصا تعجر نالوا یذختم كرلسور هدب ودا هطاحاو رصح

 طابتحا هروک هلاحوشو ۰ یدالشاب هرکسع قوس هنیرزوا این وید اط قاط هرزوا

 طاتحا ی هدنتخم روتش و لاشرام هدننلرب هلکلک مزال یسلورلبا ید كنسودرا

 هدنسهدناموق ورژوا لاشرام هدندودح هسنارفو یتسل ورد اردق هه هقسن اد كنس ودرا

 ورژوا كردالا نانلوا بدار ا هد هسنارفو یسمرک هنلر كن ودرا نانو

 زوع و ۰ یدلا صا ین رات وط عفوم هدنرزوا دودح كر هک هش و یسودرا

 (توقوبولوغ) ینوک یجنزکس نوا بوقلاق ندانلب و ینوک یجندب نوا كنجن رفا
 ندنراقدلوا شمقس یرلب ر وک هدن رتکدلکح ورم لاسسور اید واو هننس هد



| 
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 ۱ د واد لاشرام ندا هرزوا قمراو نب هاد ولبخ وم نوتارفاب سا 4 هداتنا ول

 أ سلق تارفنو هرع قوح ك هدرللوت ندنغیدلوا ىلا واو ىلا ناز یو

 | تحر هدایز ك كنه کیه رف نالوا بم داش ا كرل رب 19 یهدل وا

 EES هدشعم تاذلا هفام a ۰ یدروک نا آر ۱ یر هدمکح |

 4طاحا یسودر را یلوسد ی ۳ | ندنغ دل وا علا 3 ناسفطرو یرادقم ۱

 | كراپوط لوس هرز ON cC هک یس هقرا هلنا

 . یدىا را رظسم هسدور و ۱

 فاو ینوک یجینجوا یرکی كايجرفا زوم ندنغی دلوا شمرک هبهدلب وب لوا ندنآ |

۱ 

۱ 

 رازسنارف قر هلوا یافت كس ترد كراسورو كس كرلزسنارف هدنرل برام نالوا
 ]۱ ار O RN هلک اغ
 نوینارقاب قترا ندن رلک دل هديا تعجر هلیلوب ید راس ور هد هسیا شل بالغ
 ۰ AMEN | یح هس هنا وا تعناع هتسمشل رب هلس ود را یلوتد لق راب كسودرا

 اما یتعجن و مذ تك ودارا یللوتد لقرای د نویل ان هدرح وا یعرکب كز وج هن

 سم 2 ملل م ۱
 هر (1ES هیت رج ناکرا ور ندا هد ر وصا ثعا ز وام یر ۳۹ سود ۳ رزوا |

 ردشم ردشکد نو نوت یال هب راح تالد دہ : نال وع وف و |

۸ 
 ی

۳ 

 ES هک را دل كرل مسنارف هاط ر ۰. یدلاف دونش وخان یس هقط سه كنناطباض و اما

 رو وقف وط هنس ومان كنهسور ق ج جا  EE Nقاط نالوا انشا هب

 هدننالس كلخوفوب لارنج و رایوس ینکج هيم رپ ولا هظفحت كنهاکود را اس رد یخد

 ندا او هد هدر أ هلهحو وب 2 یدا رر وډ هب ادىم یز لاطخ نالک هروهظ و و هل

 هن صحش دل ردنانکلا روطارب هما ید ر قال ك 2 اردا دازب هو ند و HEG ناتھ |

 كلارنج نیماو ردتقمرب یسهدناموقو هرادا صا كنودرا ۰ یدالشاب هک غا لاقتنا |
 3 ی ی اب چ PILE oT ا 2

 ۰ ردمزال یمل روف لاد دوش كرادمکح رب ناموا ابا "اب ر رگ یر هللوت هد د

 هس ر ولوا كح هدا نایرح یحد هدرل ودرا ی وصا هنهادم نالوا ص وصح هرب ا مس

 یسقلوب هدودرا كلردنانکلا لصاما ۰ رولواقلناشب رو تدولغم یس هحش كبرح

 اکو هاشاط ناکداز ا سس رزوا كيو ۰ یدلاغو رسم راز ولس وال ول ررلکد زباح ۱

YET A) ۰ ES 
EE دوق رب ا ددح هسلا ندعع وب و دبس هدام وف ودرا ۱ 

 سس ریدو یرت كنالس یتیدلوا شعای كلخبوفو لارنج قر هلوا قایا كوا

 هلا عیدوتو هلاحا هنادناموق ردتقمرب ییودرا ٩ ربا کلا و یفر كنهاکود را
 e TE AU TE TEB 1 ا

 ص رص O هناک زاب یراوزراو راکفا ل ردسع مدروح یسلنا تد وع هتڪ اب ۱

a 5 e ۲ 1 4 ۱و ے  

 یسودنک اهافشو ۳4 رک هردناسبا حافر ند رلحا و ۰ رايدر و رارو ا

 یس وا لوغشم هلک ر ادن هب ر

 ( ردمها )

 Î هسور یالوط ندنسلکح هنماکحتسا انس رد تنس ودرا لود یلقراب - هک هل

OE 
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 ثنهاک و د را ادم سل رب ۵ هلا لوو یرارفو د E یدل وا لوق هلا ۳
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 لیکشتو ما هم و کام نو Ls ۳ وشراق هرلزسنارف ارز ردمها

 یراتفادصو تسح هداعلا قوف نالوا هروطارعا كراسور 0 ردم زلا كمل |

 ۱ هوقسومو قسلومساو 9 و نالوا یر رک هح واشات تی ورق هستش اقا

 اسس رد كن ود را و رول هلوا هسا یقلوشت ییلاها هد وشال وط یعروسرت و

 یسملکج هنیرزوا قسبتیو ندنفج هلوا بجوم ینناشب رپ یسلاق بوناقهنهاکودرا
 هن رزوا كلو . رابلدّسآ ر طخا ود ردمزال یسشلر هاس هق رف نومارفا و

 عفوم یهحورشم تاراطخ اهلا لکعت برح ناوودر لاحرد ردناسکلا روطاربع |

 قاهایم دلواتحیاصم ولاح قفاوم كناراطخاو هد رح ناوید ید وق هم رت 129

 ها وح هب یل و د لقرا هاش راس رس ییلنادنام وق موو یدتا تققاوم هنعف ر

 لخوفو لارنح ۰ ی هرز وا كما قلوشل ف 2 لاها یسودنک لرد

 د ا رای دل تدوع هغ روس ر حد ا ناطر اض 5 ا,
* 

 | ورور ەسە امم تاراطخ | كنسالکو و ناکدا ۱۳ لقتبمو دتسم کلا أ

 اجو یخهلوا نا هدرب زهلکت وه هرکی

 | ردوا ت تک الف و 5 كرل مسنارفو هنداعسو تمااس كتتلوم شا

 ۱ ندنقرط قسلومسا, (A هلا یهدناموق تولوا لارنح ردتقمر یو لقراب

 | یهدنسهراو بند هاتو دو تار هلسودرانوش قاب نالوا لو و
 كرت ینهاکودرا اسسل رد هرزوا كملنا دس قلو هوقسم توتنوط نادم

 نوجما هظفاح ینلوب غروبسرتپ و ۰ یدرب و رارق هکملکح هقست و هلبا هلختو

 | هجرک او یدقارب هقرفرب هدنسهرا هغر هلا قست ولو ینعب هدف رط یعاشاكناس ود

 ۱ لاش هللا ودرا كح هلک ندایداالف هدهسا | تراىع ند ره كسش ا هق رف ول

 ۱ ید هدتهحو ندنفحهلوا قحتلم +49 رفو ی ا طاتحا كح هلک ندنتهح

 یسهعلق هغ ر نانلوب هدنرزوا لوب غروسرتپ مه هلکنوب كردیا لکشن ودرا وبر

 ۰ یدیا قج هلو هدد لاح اک لونض كرا ناف و ى

 | یحاتح عاص هر رسنارف یسودرا هس ور نالوا د ندنسلاپ هن وط هده رص و

 ندقد ر وفن هاست بر هاهح و و یللوت NE را هتشلا « یدا قحءردنلوت هدنلاح ه رطاخحم

 کیا كلاس ود منام اب ردق هنسکیا یعرکب ندنزوقط نوا كنحترفا زوم هرکص

 . یراکح ورک ندنسهق
3 : : ۱ 
 ۱ فک یفدلوا هی یر هعلاطم یا ید دلا ربح ند رز تک ر حول ك راسور لو ویا اب |

 ۱ یللوسد لقرا قترا هرود هلاح وش ندنغ دل وا شمشاش یاسر / ترک

 ۱ ج تست * تخت تا تچ اپ
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 ا Ny نوا را هدنسکیاهدب ورک هنسهراكنراودرا نوسارفا هلا ۱

 هيس ور هدو رص ول ۰ یدر دتا تر گز 1 هلا تع رس یرلودرا ناه هلا هعلاطم

 هدهسلا رابدشب راح هللا فداصت ۳ دی ی رلهعطق لوک كنرلودرا زسارف و

 اک | ید نوسان . یدسا ماود هتعجر هرزوا هاشاو تربص لاک یلوتد یقراب

 تقو زا ینحهلوا یوق نعم هراسور كتکلم تعطو یدلبا مزج ینکجهبمهش
 یتتعسط و لاح كن راتکلم هسا یرانادناموق هسور ۰ یدالشا هغمالک | هدف رط

 كتکلع ینا هتفر هتفر بومشیرک هه راځ كوب ر هللا نولان ندنراکدلم اعر
 . یدرلردا یعس کمکج یرغوط هنسورحا

 تدمر هدناو یدرک هنسهدلب قستو نوبلان ینوکیحنزکس یعرکی كن فا زومت

 عوقو هدهرا هکیدروک یدردتنا همالقوب یبرلودرا هداروا ۰ یدریو رارق هتماقا

 تن رلود را نکا تراىع ندکس ید یا ینافلرادقم كس رد : رلدب راح نال وب ۱

 ك رک اسع هقفتم لود هدقدنلواشتفت یاسا ۰ روبدا زواج کس یلازو اش ۱
 كب هحیکو ۰ رلاوهو یراقدلوا هدکُغا رارف هقدلو تصرف |
 تازکلا توسل و 112[ رککع و و وا و ندا وا ربا

 ثدحت راکلهتسخ قوجرب یالوط ندنکیدناسب هلیتا زوموط صوصحایلع لبا
 ینیدلوا هدقلوب عوقو تافلت یک یخد ندفرطرب بولوا ولم راهناخ هتسخ كردیا

 تاغهسا رللو بوعای رارومعای یلاونل لا ىلع ردق هنسب دب ی کی لالنکا نوا كزومتو

 قرهلوا باس رکسع یثان ندنغلن وزوا كنهفاسم نانلوا عطقو ندنفیدلوا زسماظتنا

 كنس ودرازسنارفنداز واح ین رې نن و یدلشالک این دلاقهدرالو كنارف قوحر |

 ییدسالزنتردق کس شب یلازوبکبا هرک و نکیآزواحتم کم زوبترد یتارفن رادقم

 كراهفاسمو یتماسح كکلام نانلواالمتسا .یدلاشالت هدایز كى ینویلبان یدلوا مواعم |

 زسنارف هاسهعلاطم کحهلس هرتتک الب رب هدورلبا ینلقوزو كرللوو یناقازوا

SNیسهداب قسس و قترا قرلوا هلانهشب دناو جاش به تار هن و ناطر اض  

 - رایدا هدنسوزرآ قفلوا تغا رف ندنک رح هیورلبا هدبونلوا ذاخنا نک ج

 ی وزرا و ناش صرح هدهسدنل و هدنروصت قمهلشق هدناتسهل قلارار ید نوا

 ار ر هدنروص قحهلوا نایاش هنسیرکسع ذوف و ناش كردنا هبلغ هتسودنک ماقتنا |

 ۰ یدمه]ا یتسودنک ندنسادوس كعرو هننرزوا هوقسوم هرزوا قعازاق تیرفظم |

 بک ندنرارکسعولهلو ولابسور ونانلوب هدنحانج لوصكنسودرازسنارف هدانناوب ۱
 لاشرامیک ییدتا الابتسا "الماک ی تالو هدنالروقیسهقرف تلانودقام لاشرام نالوا

EN ۱شملورلبا یلخ هلا روم ندقست ولوو اسسیریدو غروباود ید یسهقرف  
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 هقست ول و قرهل وا روح هنعح ر هراحلا یدل ها یس ودرا هیس ور یهدفررطل وا هدهسلا ۱

 9 ردشملکح ورک ردق

 ضم قجهلوا شالت بجوم ید هدنحانج غاص كنسودرا زسنارف هدانناو هن

 . ردشلک هروهظ تاعوقو

 هرل سنا رف قوزامروت لارنح RS لوخد هق سس و كنوات کوش

 هلورابا هلا رف كس قرق یهدنتعم هرزوا كمروشود هکلهت تع ر طخ

 بوبوروبهنزوا یسهدلب نر وق هتغب كرلقازاق نالواشا ةمدقمكردىا تك رح

 هنسلاها یلاوح لوا یراما ااو فالتا ینولاسنوسقاس تاس ییارب نانلوب هداروا

 . یدا شمروشود هشالتو فوخ ینفلهقود نارغ ایواشراوو شمر و تشهد

 هن رزوا فوزامروت یعربن زداروش نالوا ینادناموف EL هن رزوا كنو

۱ 

 . رط دم هل وا عام هنتعحر كراسور هن رلزمسنارف نکل یدلوعوقو تافل ردق |

 ةناسم کلا یتدا یهشز,لارج نالوا رومآمهتستفاخ ایزو

 هری واب كيب چوا نوا هیونیدوا لاشرام یک ییدتبا نبمأت ینحانج غاص كرهریو

 قسنلومسیا هدعب و ۰ یدو و توش ید هنحانجلوص كرد اا دادما ها یرک اسع

 رب دن كمسک ین راتمحر طخ هدوروا ندنح انجلوص یراس ور ا یتسهد

 3 یدروق

 یلوتید یلقراب هدنفرط قسنلومسیا هلرفن كيبشب قرق نوینارفاب سن ر, هکوبلاح
 باسا قره وا علا هنسهدار ره كس ق رق رو یراّتعم دوجوم بوشار ها ود را

 . یدا راشعا تشت هظفح

 | قلو دنا هدنستلا نوا اتك رح ورابارارسنارف هدنرب نوا كه رفا سوتسعا

 هماشخایدلوا عقاو هبراح هنازبرنوخرب یسادرف رایدلوا لصاو هنهاکشدب یسهداب

 لصف هکنح بوش را ماشخا تباهن یدلوعوفو تافل یک ندنفرط یدروس ردق

 رازسنارف رابدشواص هلاااو قارحا یتسهداب قسنلومسیا راسور هو ید

 هاب رکیدکی راپدشر با هراسور هد هددعتم عقاومو ۰ رایدشود هنیراهقرا كرانا ید
 كردا فداصت هلا یلوتد لقراب تاذلاب یسهقرف ین صوصا ىلع رابدشپراج

 ك رشد :ندنفرط ةدنر ه رام نالوا دتع نوک نا : 3۸ و

Eتک قرهلوا فاسو رام ند دما  
 رولوا بسانم یمقمهلسق داسال هسخو رولک مزال یکجا ماود هنسهبزوام
 تماقاومارآ هدقسالومسبانوک ت رد چوا هرزوا كم ا بج رت یرب ندنیقش هعلاطلاب
 SE ق دیک رحم ورابا یترا یزکا ءرامش ایا ایر دانا



 سرد رخ نر نصاب را نا را اا ul روت دنا

 كمروکهدار وا اتش سوم هدب ودیا د طرح ی رهش ه وقس وم ىح دو وا هاتهح وب یدنادلا

 لارنج هکنوح یدتا ماود هدنرکف كملنا روح هحاص یردناکلا هل روصو و

 نوا تو 9ا ,E عا و موخ هسرزوا ا 3 بو 1 ها عبد دراوش همای ر 2 : ا 2۳ 4 میل ( لا 3 ۳ ر تیل ا
 ا ۰

 شملا روب هتعجر یفوزامرو لارنج كلردبا هبلغ هده رام نالوا عقاو هدنسکیآ

 بود ۰ یدلوا شمرک هتنما تحن یحانج غاص كنسودرا زسنارف ندن راقدلوا |
 كلارنح هس ور مان نتسعو هح ۳۱ تونل ورطا وسدوا لک درام هحیناک هنف رط

 9 رە راب رب هج ضا هدهبسآ ا 2 هس ا 1 |

 هدنس هب راح قست ولو نالوا عفاو هاب رز نوا كموفم رهشو موخ هسرزوآ |

 بوغاربریسا زویش كس و پوط ترد نوا هلا تامهم قوج رب راسور ثكردبا هلغ
 . یدبا راشل وا روح هتعحر بور و تافل ردف كم چواو

 .ید ر ویسهنرقللاشرام هربساس لارتح یتحبولوا نونمهدایز كن : ندریخوب نوسان

 هتسنما 2 ید یجانح لوص یک یحانج غا ءاص تكنسودرا رسنارف هللروص و و

 ید یرلهقرف دوادو اروم نالوا یشحا * همدقم كنسودرا رسنا رف : یدرک

 لو راو هلکملکح ورک هرز واماظتنا لاکراسور قحا نودا ےک رخ ورانا هدانا وب
 زسهب را قوم ر چه رزسنارف ندنرافدلوا هد وط یرلعفوم قدر وا

 ۰ یدرل مهدی طخ

 تیاکش یالوط ندقفلوا تعحر هبراخالب هلو ها ینارف و ناطباض هبسور

 ۱۳۱ یا لی عر لك للوتد لقراب ناننرافداوا هدکما
 عفوم بسانم رو شمر و رارف هه رام ر هلا رازسنارف قرهلوا عفاف هننالم

 : یدا شمردشال را ر كرد زوک

dy EE)بولمشالکا یراقدلوا هدنتبن هبرامرب هاب وب  

 نشدنا رودو توشا هش رب قترا هلسلوا تراسع ندنو یحد لما كن ول ان

 ۱۳ ۱ اد تنرفا سوتیغا ناه توسصا قالوق هنناراطخا كنب رللارنج
 ايد تلف ها لو هلی کرج ندقسنلونسا نوک
 ۰ یدروق هدار وا

 ۱ رولوا لاب 9 E رول یدوح وم كن ودرا ی هدنتعم كنولا ن N کا هدقست و

  همحس به رلن و لمة یدشعا لازم ک.بشب قرف رول ا ورن دتفولوا ا

 ۰ ۰. حجت

 یدا توو لوس 2 ندنغب دل وا رسک

aa aaa 
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 لا هدس وهل نوا ناکدازاصا كرهلک هن رع ىسەلہ هاکمنا قوشآ ینهور رام و ۱

  E E. aی 4 1 :
 ندنتلایا ه وعس وم زکلا  Eیدا هدقفل والوم ام کج هل رز دتا عمج رول كاس ۰

 . یدراو هه هج رد تماهن یرلتاکش نالوا هدناب و لرد حس یس رغ

 ڭكفوراوس لارنح و یدلک مزال كما ادو هب همم ومع راکفا ییلوتید لقراب زسهراح

 لصفنم ندنغلن ادنام وو ی ود را هن وط هعدقا و نر دتا تبع ینسە راح جل رتس وا

 هلا وا رهظم هنهح ول كن هماع هلتهح یصعل و یدا لارنحر چ ك نالوا

 ریتعم و لوقم هدد زب یسلاها هس ور فوزوت وق ۰ یدل دا صأا ینادناموق موم

 كي رش هلکنا هدنقح رلزسنارف یسهلح یک ینیدلوا نادناموق شاب وا ندغیدلوا |

 ینیرلهحاب و قارحا هل رالا ودنت ؟ یی رله رقران | هدش الفا رازسنارف قرهلوا تموصح

 یرافدارضواولوح نهیرا E واردبارا رف كردار ۱

 .یدیارارولواراچ ود هنالکشمو تشح و هلتهح و و رلر ولو لوک نفس ررب یرلب وک

 هلا نمشد ی رہ ه وقس وم نان وا دع سدقم NS راسور اه فوز و وف طو

 را بودا تعحر كردا ا ا تبع ین رهش هس ر ول وا ثحه روشود

 كردا فق و هدنسهب رو ودور ول ال وا CO حس ر رق یر هلن " رهش ه وقس وم

 یسودرا نالوا علا هر كس قرف رود اقف و هب رح نفو یدوط یرلهب نالک
۳ 

 یرکیدو كنللوتد یلقرا یر تولوا مسقنم هب 49 رف یا ودرا و ۰ یدتا هسعل

 ۰ یدما هدن رلهدنام وق تح تن وما رقاب سا

ekناکداز 1 هدقد را و هه وقس وم ها ا رام د لا وو هس |  

 " ندنراقدلوا شما ماق همیدق هناعا ولتیاک ی خد راجت یک یراکدر و را رق هتساطعا

 | یعاوذ كب رح یو ک ناکدارلصا ی ءداروا یدراو هعرون سر

 ۱ ا كنسال وسد یلقراب یتمالس كرلسورو ۰ ید را ات هدای ز اهد هدنهجح

 | ادس ترارحو تند هدای ز هد رگشع و لاها هد هتل هدنل وصا تعحر کیدا

 راوطاو یراکطاستحا تاکرح كنسللوتد لقراب راس ور م ومعلا ىلع یھ هغد دل وا

 . فوزوط و وئشا ۰ یدلوا نادناموق ن اب فوزوط وق نالوا یئادقرا بز

 مرال ساشا رس رم و هراط هرر وا كما هب راح ولتدش ر هل | رل سارق هدار وا

 . روبج هتماقا هداربثغ نویلبان ندنکیدتیک اف كم رلاوه ردق هنح وا كنحتر فا لولبا

 ۱ هدأ ز كى تاره و ناطااض یالوط یاد رلتقشم و تعل نالکح هد رال و و یدل وا ۱

Eیدروق یندوع هقسال ومسا هدیوگزاو نا ره هب ورلب | ندنش دل وا هدکعا . 

Jورلبا هنب هللا راکفا لید ندنشیدلحا اوه هتک ینوک یجندرد كموقررهش نک  
 ۱ ِك ۵-4 تما یه ر I نوک یجنش كم وقص رهش كردا نو

 . r(تدوج خدا )  



 ی ی انس ی و یر .e PNY ۹ ی E رب
E 2یدک ناب 7  E۰ 9 ۱ 2  

e “عن ٦ 

 هده رام نالوا عقاو هرز وا كلو « یدروک موزا هنطیض كنهماطر هدا لواو

 قرهلوب عوقو تافل ردق كسب زکس ید, ندراسورو كيب شب ترد ندرلزسنارف
 ناف رطوک یتراو .یدرک ه هساط هنار فظم یرکسع زسنا رف یرغوط هماشخا تباب

 ۱۳۳ ساده ا درج نادمو هعلاطم نسا رخ تار

 یلتم هدخش ران هکی دنالشاب هبهب رامرب ولتدش و ولنقهب وا حاصلا لعیوک ید كن فا
 ۱۳۱ اب یراهلک تولوا یا ا لعا هعطق زوسرد كرا شارف < رد شمال روک

 و هظفاح هدهسانود و زآ هلتسن ءرانا یرلبوط راس ور یدرلرر دعای

E ISروهشم ود یسهب رام هوقسوم هتشیا ۰ یدرارروط یک راوبد  

 1 ا قاما ا نوک لوا کردو هراخ نالوا
 ید یسودرا هسور نکل ۰ یدلاق هدنلا رلزسنارف هراحم نادىم تماهن ۰ دا

 2 یداکح ورک نزسقفلوا بقعل

 ۳9 د ك ر ی کو یاتفلت ردق كس نوا كارارستارف هد راتو

 شلو عوفو یرلح ورم و فلت ردق كم ی ین لم یا كرل ولبسورو

 شوا فل یسه ناه كرلح ورح یشا ندقلزم ش ابو ندقلحاو ندقوغوصو

 E یمک نال ارم ید زون وا هل بلارتح ید قرف كرل رسنارفو ۰ یدا

 هع وق و حورحو فل ردقلوا ید هدنسهب رکسع یایما هیسور یک ینیدلوا حورح

 ۱۳ نت نان ادناموق هسور یک ییدنلهراپ هج یغآ دواد لاشرامو شل
 . یدا شلاق بولوا لوتقم هد رح نادیم ید نوتا رقاب سن رب

 ۱ مت ب رح ناو در فوزوت وو SÎ هح ول هن رز وا ه وهس وم ر مسنارق و دعل

 هظطواع 7 رهش ه وقس وم هل د رتاح ا تک ا هس ور 2 راشذس الا ید ا

 ۱ وئسور یسلاو ه وقس وم را رفو و ۰ یدلر و ۳ و هتسملکح ورد لح مە دنا

 تب اب رب قتعو مر ه دی ددع ِ ور هلن ون 4سا | ناش وتسور ۰ یدل ر دلم هناشا

۱ 
 2و

 ۱ ۱ کیا یداوا مات ۵ و ر )م هدأب ز كى هل روصا یمس هاست هنمسد هب راع الاب

 ۱ 7 هدنلا انار و قردهل وا لول : نافسزب 7 ی : را ه وقس وم ن زسقمشناط

 E ند رهش هب یلاها لاحرد قره وط موتکم یروصآو طقف یدروق

 یدردتا عمج هسهتام یازحاو اسغا قوح ك هدنعان وفو یدر و صا نوح ا

 ندنلوخد كرلزسنارف هرلنا یدراقح یرزلدن ه لار یدردجا یر هن اخخ

eی رهش "هضخ ۰  eامولط ردق هدرهش نورد هدعب یدتا صا ی  

 ۰ یدتک نوح ندرهش ناهو ید هنک وا یسهلح هسا راو

 یرلقدلوا سالم هاب رلهسلا یلعا كلا رازسنارف ینوک یحدرد نوا كح رفا لولیا

  ( Eaھو (



af ۱۷ جنس 

 رلب دل والخ اد هنس رهش ه وقس وم E یراقدنل و ه دن دما قلو لو لوب یاشیه و

۰ ۹۱ ۰  4 ۰ 1 ۳ Dice 
 و ن رب دل وت هراس یاشاو تایورمشم و تل 0 هحل هد رهس نوردو

 نفمالاف هتم هد روش 8 نداتهورک هرم ضو توشو وا

 یسا هتل نویلات ۰ یدرو تشح و هلسس هداب ز هرا منا رف قلاهنتو ندنغ دل وا

 هب الحم ین رکسعو یدنوق هنارس نلمرق روهشم نالوا صوص هن راراح هبسور

 هدنعز رولوا بلاط هحلص اروح ول هس ور یدتب هب رام قت را و ید رد

 یدتا روهظ قلب رح ندر يا ر هدرهش نورد یمادرف لاح ۰ یدرونلو

 زسلارف یدمهلوا لباق یسافطا كم رح ندنشیدهل وب هسافطا تاو راف هىم ولط

 ندماظتناو طاضلا راد اکو رابداو وف هنامغب هللا لوخد هراهناخ ناک کے
 هک یدرو هل وا لح هباضق ۳ یروهط نفنا هلهحوو هام عم رلب دق رح

 یدالشاب هغماساق تا ندنف رطیه ثكتکلم ۰ هک هلن وش . یدیکد یر كشرا

 ۱ رل ولع ینف رطسه )مش هلسسس E ولتدش هداعلاقوف نالک هروهط هدد رص وب و

 رایدروک هلا ینحاق رم ندراسناح نر و شنا هرهش هد هرصو رازسنارف یدالب 5
 | هلغمقح 9۹ راد قمردصاب یشاو ۰ را دل وا فااو هنس ر تنش وئسور

 اس ر هب و وق سوم ید نویلات راد داغ وا د رهش ج راخ نوجا سفن صللخت ناره

 ترد قل رح ۰ یدن را هدار وا بوراو ها رس قاراپ مان وقسف ورم نالوا یسەفاسم

 یدلاق یزآ كب یدنای یغوج هلغلوا باشخا یسهنبا رثکا كرهش یداوا دنع نوک |

 هایم ادقا تا هصاخ ۰ ید وس هامتعیمط کد قا رح NE راکزور تاهن

 هه وقس وم نوت ود نوان هدنز وقط نوا كلوا ندش دل وا شەلىر وق یارس نلم رق

 قمهلشف هدهوقس وە هس ر زوا 5 کیدرو هرل رسنا رف اکا وه هعق و وو یراک

 ۵ دم هام بلط هد ه رص وب و ۰ یدلاق دد رب» ه دن سا كملا تعحر دوخاب

 :"یدلوا رم هاو كج هلک بوو بول ر

 تود فیعض رلزساارف هد وصاب رلقوغوص هلا تقو راصا هسا ولهسور

 ۰ یدرتسوک وزراو لس هحاص هدا تیادب هلضرغ قعاللوح هنیرارزوا هرکص

 مزال تد وع هب ورک ناه تونمهدنا سرقت یس هعدخ و كنولهس ور ید نوبات

 لارنج هحناک هنسودرا هسور ۰ یدرابا تاقوا رارمآ هدوهس هدهوقس وم کا

 ندقازوا نکیآ هدقمشالوط هدنسلاوح هوقسوم بوماس یفج های هن فوزوتوق

 هداعلا قوف یراسور قرهلوا لوم هرازسنارف قب رح و و یدر وک یه رح هوقسوم

 ی راتعج ر طخ ندنف رط عاص كارل سنا رف ناه ید فوزووق ۰ یدردنلدح

 ةمدقم بودا تک رح هنفرط قسنلومسیا هلرکسع كسشع و یدرو رارق کمسک



 ۰ یدروا ینسهلفاق رب
 یتعجر طخ نویلانو ۰ یدروشود هشالت یلبخ ندیابخ یرازسنارف تق

 | یرلهقرف زسنارف وسشاو ۰ یدردنوک رکسع هقرف چوا هورک نوجا نیمات
 ۳ یک دارت ار فورول وق هاا رادو یتعقوم كنسودرا فوزولوق
 ۰ یدردا ا < یطفح ل رەنکح نده 3 هلا راظتنا هتسملا

 كرا منا 0 بوتاق هزودب و E نهحگ هدع روس رب ی | روطارعا هداسا و

 یدرلبا نهد قرص هس را ايسا ٹاا سا نالک مزال نوحا كملس هلک ندنفح ۱

 ۱۳ ۱ ۱ روا كمهار هاسهقرف نحو كسر اص یهدایدنالتف |

 هسرزوا انهلوو 3 رس كفوقاحبح و یلدا غالبا هرفن كيب شقلا كانهقرف وب

 سا رب هداروا ق ر ها اعم جد یتسود را یوزامر و 0 ا5 هداار واو توس رول

 ج ورا هل e كرت رفت كس ق رق ەر روا یمر وط وش راق عرب رد رد را وش )

 ۱ ۱ غور لاشرام یهدنسوشراق .ناتسنح و لارنحو ییسملا ۱

 ۱ تن ویل ان هدد وشل ا فوفاحبح هدنو رط تس وا كس زا ان هر كرەىل و رطا |

 ۱ اللصا و ۰ یدر و ی رل سا نالک مزرال نوحا کرم ین و هدسدوع لدد وقس وم ۱

 ۱ تر 4 ۱
 كم ردنلکا هدای ز هدد وهس و وهم همت ل 0۹ ىو ات ا ییدمتسا قمشاناپ هحاص |
۱ 
 ۱ هف وز و و نوجا ی از ۳ هدهمشوروس كغ 1 روما قاتما حاص  رز وا |

 ۰ در دو تاعلعت ۱

 :AIS ا تعحرو سهاط یراقح ەمەس زاب هدد وقس وډ :NS مایا و

 ا 2 راکفاو هنللزنت تندوف هحاوروا هقش ندقدنوقوط هنیرورغو رک |

 ۱۱ ول ۰ یدبا ربحتم نوا جوو رطاخ دراو ینجهلوا بس هنلوحم |
 نک را ی اتش هسا هتسو ۰ ىدا مداد دایر یه گم ام كنتعحر طخ و ی

 e ا ا فا لوا ن رش ۰ یدلوا ولتدش هدمهو
 ۲ ندلا یهوقسوم هس . یدالکا یتغح مهل :روط هدد وقس وم قار 9 نوسان یدلشاب ۱

 یدرویمتسا قمراقبح

 لاشرامهل رکسع كس نوا نوش 5 ه دن ز وقط نوا تنح رفا لوا نرش كلذ ىلع ءانب ١

 ندد وقس وم کھا E یرادقم كمزو قا توعار هدد وقس وم ییهمنروم ۱

 تحارتسا تدمر 2۳ ی ناع . یدا تب رض كد یمهرظنم كنسودرا ۰ یدتا تدوع ۱

 كب ل سکعلاب یراناوبح هدلاح یراقدلوا اناوتو جد ندنراقدنلوب هرزوا |

 ۱ دوح وم تامهم ولتماکو بوط هعطو زوسلا هد ود را لا . یدشمشود فبعض

 نالوا aE هره وقس وم مند د ینەقر 5 رف قا نالوا یشحطا 1 ۶ :

rna 



 ۳ و

 | نوا و ۹ و هب رال 1 ره ا 0 کح یدنقسص هد رالو هقشا ندق دل وا |

 یایسا و بش هدنه رح هوقسوم و , یهسلا و تایورشمو تال و ا راتو

 | یتسه رلقدلوا شملا رار توراکوت ه رلهب رع عوذتم یراق دلو هدنسلاوح هوقسوم

 هوقسوم و ا راه رع ەز کی هر ز و رساسح زسدح ندنسهفرا كنودرا |

 :یراضووا ورا و یراامماف نان او: ناسا و نا رف ناو
 زسنارف هلع ءاس ۰ یدنا هدکلک ندنسهقرا كنودرا یخد را راف هشحاف قوح رو |
 هدلاح یمن دل وا ی هن اب ناب هد سع 1 توقح ندهوقسوم حایصل | یع یس ود را ۱

 ینوترا زسلارف لصاما ۰ یدا شمافلا یسهقرا كکلهلغ رو یرزوا 21
 . یدنا هدلاحر ر 0 هنس رلهلفاق ۳ هج وک ندک هالباب ۱

 هلو هکونلاح بولوا ماحتقاو موج هتنرزوا یسودرا هبسور یتدن ادتنا كنویلبا
 قمسشتوط هبه راع هلنمشد هدنسساننا تعجر هللا ودرارب نالوا لاقثا عاونا لاح
 هراسور هدهار یاننا كردا تعارف ندتنو نولان ندنفح هل وا ی وله رطاخ |

 | هن رهش هغولاق ناکه دننه وڼج تهج كس رهش هوقسوم هرزوا ماعا فداصت
 ۱ ها تورا یتاعرفتم و یارس نامرف هەر وم لاشرامو ىدا هحو یرغوط |

 ۰ یدلباا یتسملا تک نع هب هغ ولاق كوا ۱

 | یاس نالوا یفدم) اس راراس 0 ور مدق و ییارس نامرق ید هیئروم |

 ندکدسا اعا تورا لا تورا یر نالوا صوصح «هماع و

 هردشمشس هن ول ان دار یاسا كردبا تدوع هلا ها و و یءوقسوم ۰ 2

 | اهد هت رت هدنقح راز انفو رثأت هن رارکج كراسور مومعلالع تیفک و هتشلآ
 ۱ ۰ ا دس زن ی رلت وادع

 یدشوف ندنس هفرا یک یتیدلا رخ یر رج ود كن وی ات هساا فوز ون وق لارنح

 لوا نرش هداروا . یدشن هنسودرا زسنارف هدلحم مان (خوالسورایولام» و

 ید وا عفاو هب راجر دولا نوخ و كانلوه تاغ یوک جندرد یغرکب كف رفا
a - 2 2۰  

 هدنس ود را سارق نکل یدلکح ورک هنن ولهسوریدلوب شن تافل یک لد

 هب هع ولاق هک دعا اهد ه را مسج وب لا تولوا هرزوا ترک نح و ید

 كردبا 2 اهد هر صر ناو رګ هسا هد روصو و ینح هم هل وا نکم قمراو

 ۱ یداشالکا یح هر دشاحوک یتمجر كنودرا

 هلا تغارف ندنلوب هغولاق هدنسي دب یعرکی كنیحشرفا لوا ن رشت نو ان هلع ءان

 روم ندونندورو ی دلوا شملنا هام نک ردیک هب هوقسومو هجون هغ بناح

 e هس رهش + یو هلا



r 1. دا E ig a DU w. اه Ee re 
  « و 2

 یک ۷۰ رس

 هداوب ع یخ رب هلفلاق بولوا باش وچو تناناویح هدهار یاننا طقف
 ا رہ رد قازافو شلدافالتا شا نانو تامهم ی ہد راتاو شما

 شلاق هدرللو ید نیحورحم قوجر یالوط ندنراماحتقاو موه نالوب عوقو

 ار ز ۰ یدا نا تیعت هدایلاقوف ا E وندوروو

 ۳ دهد مروک دمة راتو 25 یلاخ یک لوج تکلم شملغاط یلاها نوتب
 شمالباق هتم ماسحا ردق تم یل یادم و هل تهح ار هد رل ولوا نالاق

 كرلولواو ید رلو وعوص رب نا هنفارطاو راشوق هسرلرزواو

 بس تو لاح ر جوق روق تاغ ه رام نادم رود دم هلغلوا منام هنس روح

 ۱۳ درا کنهلاه ءرظنمو نوطا >. یدنا شملا
 ۰ یدرزوس هلا تعرس هداعلاقوف نداروا ینسودرا

 بقعت یرازسنارف هللا یرولتآ قازاق قوج ربو یراوس هقرفرب هسیا فوزوتوق

 | لوص كنسودرا زسنارف یک ینیدلا ربخ ینهج و هقسالومسیا كنويلبا یدرویدیا

 ۱ شارف س نده را قفوار فداصتلایدلو یدنرکس یغوط هنحانج

 ۱ ۱۳۳ ندو لاح كرارتنارف کل یدتاماود ددا

 هنماظتنا و طاضنا كنودرا یدشودهنس.اق یاب سک یهیدشلهدایز هک. 3 5 قوعوص

 ندورک هتفر هتفر هدننهولاح قجهننجا قرهلب را ندفص رکسع هج رلکس بولک لاخ

 . ید هدقلوا فلت ییردم بوبم هروتک تقاط هرفس قاشم یغوجرب و هدکلک |

 لصاو«یژوبوغورد هدنش كن رفا«یناننیرنت هلبا لاح جوک نویلپان كلذ ىلع ءانب

 . ید وا لئاز ینوقیرای كنسودرا هل هلق یرکسع ردق هارو و یدل م 4 وا ۱

 ددا ها هغمتاي راق E اتو دب لک رز نکیا هددژون وعورد رلزسنارف |

 درو نود ی eS شق نالوا یمشد كوس كا ئ اار

 ۰ یدرترآ یتسهشیدناو شالت كنومابا ید رلربخ قوعوص نابابا دراوت ندف ا رطا

 نالوا سوح هدسراب وربن درلهنس جاقرب هلسح قلوا یرادفارط تیوهم : هک هلت وش |

 تصرف یخدنلوب هد هوقسوم كلا هدلاح یتیدلوا یناح ودع كنولبان هلام لارنج

 بودا رارف ندهناخ هتسخ ینیدلواشمرک هلس هناهب كلهتسخ هدانناوب ككردبا ذاختا
 دورو راد هنغیدلوا فلت هد هوقسوم كنولان بودک ه هلشقر هلبا ناعم چاقر و

 یتکیدلرب و رارق هنس هداعا كتبروهم هلا عمجت افخ یساحم انس هنیرزوا ربخ ندا

 رادغاک هتخاس اطر و هدافا ینکیدلدبا بیعت نادناموق هنیرکسع سراپ كنسودنک و
 یناحالب نکیا تب فقوت ییرظان سلو و شمردناق یرکسع هللا هنارا

 ۱ و هدەهسيا شلر دصاب هنتق شا هلا ففوت یس E SR IT ةرهلشالک ۲ iia چرم ی بورس رج |

 ( وبا )ل
 [ تا
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 قق کج همم هدا ماود ۵ رده ندنناف و قره وا رمهحعم هیرصحشس یتطاس ڭا وای اب

 ءهلاما هراش هلب ون نکل ی دا شل ه راب هدایز ك ینىلف كن ومایات یسارو و شما

 كراس ور هرزوا ج لمد كسودرا ناه بوىملوا یقو كح هدا راکفا

 | ارز ۰ یدرووشود هراج نوجا یتمالس كنشاب وشراق هتناشل نالو عوقو

 انو د یک ییدنروک هنس هقرف اسو رب الوا یرکسع هسور ندا دورو ندایدنالنف
 | یناهسا راسور تود ر هنمدرا كرل ولاسور تاان ودقام لاشرام نالوب هدنلحاوس

 اردنا تکرح ورلیا ناه هرکص ندک حا بلج هنتهج یغاشا كنابن ود هلهج و وب

 كسش قرق یتعم دوحوم كنتسنع و ندنرافدلوا شمشلرب هاسودرا ناتساح و

 هدنهاکشن ی هد راد قست ولو هلکع روب هن رزوآ رب سل نلاتس وام قروه وا لاب ه ره

 هنس هقرا ی وصهلوا هللا قازحا یتستولو نیلهحک ربسنس هرکص ندقدنلوا هراحمرب |

 توشلر هابسود را فوزامرو 5 فوقاحبج لاربماو هغی دل وا شمل

 I ل3 هب راح ع ربمز دراوش هدک درون هس رزوآ هس ر لا رنج هد عرب 3 دراوش

 یفاکر ادقم هدف رط لوا ی وقاحبح هلسسل وا شمنغیص هیس هف را نم رافاطا قس و

 2 : سم
 قمش واق نسودرا ناتساح و هلا ره كاش زو وا یس ودک تو هو

 ناتساحس و | رظن هنک ودا شملا هح و هه ورا و كس رهل ات زەرب هرز وا

 هرفن كس ناسکس یوم كنودرا کیا و بوشلرب هداروا یراودرا فوقاحیح و
 ۰ یدا راکرد یرلفدل وا ه دی ریب دی SE راتعحر طخ كرل مسنارف قرەلوا لاب

 ریسنس لاثرام كردبا ا هللا تعرس EA لاشرام نوان هنرزوا كلوب

 كن | كردا موم هن رزوا فوقحیح كغ رمز دراوشو یسمشلرب هایس هقرف 6"
 ءرکع ندکدسا لاسرا همزال تایلعت نوجما یساوا عنام هنسمشل رب هسودرانیتسنم و ح

 . یدلوا ناور هلو اهحوتم هقسلومسلا هدنستلا كنس رفا ءینات نن رشت

 هتتسودزا نیسو هد هسا شمشلرب هلی هرو یسنس ی وغ روک و
 هد راکطابتحءیداو ها عریمزدراوش .ردرلشملوار وح هتعحر كر هم هدا تم واقم

 د رکض دک درو لا یزاراناک هدنس هدب یسم فوقاحخ نیس دار وات
 . ردشعا هجون هتي ا

 هتفهر بولوا یعاشا هحرد ییا نوا ندرفص هلماسح دارغتناس رلقوغص هدانا و |

 راقوغوص ۰ یدسشمراو ردق هش رل هحرد ترد کس نوا هدنف رط ۱

 راهجیک هدنشاب راغاط جالع یو جا زسدروب زسرپ نازسنارف نکیا هدرا هجردوب |
 یدوجو هنیرکسع هيا فوزوتوق - یدیا اردک بونازاو دنیا زوبو راقو |
۱ 
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 ۱ یراسور هلا داب یخ دن وا قارحا ثكنهوتسوم و تور دم هسلا رات وط قاحص



 و E ط رالوب ۰ یدیا هدکا بیقعت یرازسنارف عطقتبال بورد زیق
 أ شن او بح ندنش دل وا یم زو هدن رالعت كس رانا وبح د هادلاح یی دل وا شم

 رلزوب و راراق یدیشلاق هدنرزوا رالوب راپ وطو رله رع قوح رب كر هشود بوباق

 ناوبحو یر ولوا ناسا هح رلکم و اشا تمشق یدو هحلسا ماط ماط هدن رز وا

 ۱۳ سشمالاق یر هک لول دای هراخ ۰ یدر ولر وک یرلهءال |

 قرهلوا وح هفع ار واط هحالاس ۳ ES 922 لا ۳ مدق ۳ ه دلاح ۱

 | كا كرات الاق هداح یدا هدقمل روق ۳ 0 EA ۳ و رالوا فالتو

 | ندندسما قلوب لوب لوب ییرلکدتسیا یه هدقنلومدیا یخد یسلست كوب |

 ا ا الو امو هسلاو هحلسا هدقسنلومتیا ولاح ۰ یدا تراع
 | اشنا همزال هاو ارجا هلبتقو كرلرصا نالوا شلر و امدقم نوجا یسههآ |

 ۱ قسنلومسا رلزسنارق دا نوا تان رفا ۶ ات لر عمل یالوط اتهام هنل وا

 ت | مست ۱

 | یرلفدموا رابدلو بارخ یک یر افدقا رب E هد 2 لصاو هن رهش

 ۰ یدلس هلب رب دصاب هل | 1 كا ہک ول 1 ناصع بولاق لمحو راض

 نکیا رولوا غلاب هر او یسودرا كنویلبا نکیا راقیچ ند هوقسوم
 یرادقم كنار ره را وط حالس ىا هدق دل وا لصاو 42 رهش یی ویا ر

 نتسګ وهلا فوقاحبج هدنرزوا انیزءرب هسیا هداناوب یدزالوا غلاب هکیب قرق

 بولوبتوقیاحاقءاچهنسودرا سورر ېک رع ند رفا كب ناسکسو ندنراودرا
 هب ود را یوفو مسج ر هلل وا هلا EE ناشب رو نوعرو 9 تن ویلن اب

 یتس کلهت قل وا ربسآ هب ول هش ور هلس ود را نوت ندنعح هم هل وا لباق یتم واقم

 SS زما ینغج هب اب هن 2 رطح

 اردا کر ورطا هلا تعرس در هر ماظسا هنس ود را هس ص ى E راح هب

 قل رط هحنسودنک هقش لدقمارا لو ر هرزوا قمشواص بوک ندفرطرب

 اخ توعار 9 ومسلا یر ادم 7 ااو 4لع ءا ید شم و ح

 ی هلغ كنودراو یرلبال آ یراوس نالوا شا 5 شید دام هو یرک

 یسادرف یدلوا ناور هلو هددرد نوا كح : رفا ءيا ن مش ,E هاب |

 اواو < یدل و لوصو هب هب وندا رق یدقمح ندقسلومسای ۳ 49 رفنز روان سا رب نوک

 ۱ کھ سل همسا یب هفرف ین ® كاو قح هقح هل وب یس هفرف دواد یسادرف

 هل اسح دارغتناس هدماپا وب . یدا كح هلک 1 | هلا توراب یرلراصح

 ( قوعوص



a ۷ جنس 

 یدبیعرکی قلارا ر بولوا هدنرا هج هرد شب یمرکی ترد یمرکی قوغوسص
 . یدشمراو ردق ههحرد ,

 موج هش رلرروا ا ی ودیخالج لوص كس ود را زسا رو ید فوزونوف

 ندال وص هدزا وخد هر هب وتسا رق تب ول ان هدلاح یا دل وا هدکع زوک عقومر_بسانم نوجا ۱

 هس اوب یدرک هنسهرا كل راهفرق رکید هلا نوشان قره وط یدک یهدنسهفرا بواک |

 یدروک یغب دل وا شع اف كلو بواک نژوا س ر ۰ یدرو شالت هدانز كى هت ول اب

 یدردنوط عقومرب هن یالارب را ودنک هدنسود را نوجا لافعایمشد نامه ۱

 ردق كم ییا بودا تا قشالوط نالهحینک هی رک ا شنود |

 هدب I نولان هن رز وا تب و ۰ یک رک هه وسارف ندکدر و تافل

 ۱ همس وز هد ۹سا دنا موخ هس رز وا رس ور نوجا قمراتروق ی را هفرف یو دواد |

 ۱ لاش رام هدد رە ول ژ ۰ یدل وا روعهنعح ر قوت نوه ندر یسودرا

۱ ۱ 
 یون هت روا نانلو هدنرروا یعحر طح كرل رسا رف هداساو هدهبسآ شا ۱

 | توشا هتشر نوسان هلغفلوا راختسا ییدلبا تک رح كفوزامروت هرزوا كمسک |

 | لاش رام هلف وخ ندنعاطقا كنتعحر طخ یخد دواد . یدشعا تع نع ههشروا ناه ۱

 ندنلا یرلهلک كراسور توف ندهونسارق ندلهحک و تونمهبلکی ینسهقرف |
۱ 

 | هدتنف زط نوک یا ر وش ٠ یدلبا هح وب هب هش ر وا ندنسهف را تن ول اب كره

 لاب ه رفت كس جوا نوا يا نوا ران الاق هدل وب هلا رل وا فلت ندرس ا |

 | ندقسل ومشبا هدنبد نوا كن رفا ءینا نرشت هسا ین لاشرام ۰ یدشاوآ ۰

 | بودا كود N روص نداروا قداصتلایدل هنمشد هده ونسارق قرار آ

 نلهحنگ ا یرلفدنلوب هدا وق دامبعا ثكعا ریسا "الماک ینهقرفوب جت رلسور ۱

 نوتا هنسسلاپ رب هد كر هبورو ندنرزوا كرلزو و ندرلیداو هنأص ی لاشرام ۱

 هد هسلا شمشواف هن ویلن ان هدهشروا هلا روع ی رهن ۳ هد ندرزوا رازوب ۱

 .ردشملت روق یزوصیا كسقحا ند رف ك ید لا کک

 ۱ یرهكم ترد E قحا ردنعم هفع وط جالس او كن ومل ان هدهشر وا هک ون

3 
 م

 | شلدبا فلت ايشا قوج رب هدرالوب نوجا فیفح ینکوب كنودراو ۰ یدیسشلوا

 بولوا رصحنم هنسیربوک فوزپروب یرادیک ندنرهن انیزهرب كرازسنارف اذه عم
1 ۰ 

 هنف رط هن ونسا رف قرهلا ید یال ا ییدلوا شمار الا هحور كنژوا سر دوات زا



 ا یتنحر لي رانا ها طض ف یر وکو فوفاحبح لارما هس | هداتناوب

 : سی ۷۶ مس

 یرالوب هلر مع ناشیر و نوغروب كس تزد یعرکی كنولان هدلاحوش ۰ یدبا
STجراخ نکیآ لکد لباق  EN EC 

 قازفرب 9 یراوس ردق كم وني روق لارنج ندنسهفرف ریسنس لاشرام : هک هاب وش

 بوسهنود ورک قتراو شلورلبا ردق هفوزیرو كرهشلکنج هلا فداصت هنس هقرف

 یل دلوا شمالاق یسهراج هقشندقمنغص هنسودرا كلوا هلاروع ی رهن ازەر

 | اوا غ دن راوج یس رو هقایو وتسا كنولهلر هدلاح

 یرلک ا كنوبلا بوک یرھناتنز هرب نداروا قرهلوب وص ردق هننراق

 یسودنک و یدری وسماه با لارنجنوجمایساشنا یربوک یا هداروب لاح رد نویلبا
 و تک رو هجو هتخاس ر یضوط هفوز رو نوا لافغا یراسور

 ریسنس یدتا اشنا یر وک کیا لاحرد هلبا هداعلا قوف تراهمو تربغ هلا لارنجن

 ۰ یدنوط یه وشراق بولک هباروا ید یسهقرف
 ند رای ر وک و یمودرا رسنارف یر ی كنت رفا ی سیر

 : یدالاشا ۳

 دفا یراکجهدا هح ول هف و زب I لاح هما كل را سنا رو فوفاحبح لاربما ۱

 یسودنک .هدک دارب وربخ یرافدالاشا ا یر وک هد(هقشایووتسا) یح تولوا

 هوز روت یتوفراو كرەمر و تىما هف رط وا هلن شرتس کر نوجا لا تععا

 موخ هس رز وا درب لف هدکلر ناه قحبل وا فاو رخ تقبشح ۰ یدمشمر و

 فور ول وف ا فلکت هننتساح و و فوزوت و نوجا یرالدا اا لک ها

 هدنر ا قلا ترهش سک كفوقاحبح نالوا مصخ كسودنک

 هسبا ناتسنع و .یدیشم ردنوک رفن كس نوا نوجا دادما اکا طقف بودا فقوت

 ار یه هک هاو لا رز هلشوخرا لرد
 ناه كجا عمجم رکسع ردق كيبشب شمت هدنتلا ىلا كفوقاحبح هلتر وصوب

 ندیر وک کیا روک دم كرازسنارف الا هجو رب هلکعا ماسق هب هب زواج تکرح

 رهن ردق هماشخا یستریا ۰ یدنالشاب ههب راح نوک یراقدالشا هرومع

 ا رلرسنارف ۰ یدشلوا هرات هنازبروخ هداعلا قوف هدنسهش یا

 رابدنروکسوب ورک ید هدفرطیبا یراسور تیاهن بودنا تربغ ردق ههج رد
 یدرباینلکارق كنهحک هله رابدتا موم بوریو ماظتنا هراودنک رارکت راسور
 لا نوحارازسنارف ید هومر ندرشحمزور نوک لوا ۰ یدر و لصف هراز راک

 هنبرارزوا نکیا رک ندرایروک كره هنکج ییربرب یدبا نوکرب یلالب و یلتکالف

 ( ولوط ر



Vo =ا  

 هعفد چاق رب نوسروط هل وش رال زا بو اف هدن لا رلقابا ید راغاب رل هلک یکولوط ۱

 بوشود ه وص قرهلواقشب راق همراق هل ارلزوب رانا ہن اک هدنرارزوا هلفع وقر ا

 ۱ زاقرانانلوبهدوربک ورونلوب هدنجا رادکلتولرد هل وب رات دیک و رايا یدرولوغوب

 ییرارکسع یراکدلبب هرو هجیکل وا رازسنارف ۰ یدیا رونالپاص هب راقارنم
 ۱ 1 هنسرللالراسو و ےک كح هلن اراپ هبا ك ر ید یا
 . رابدجاق هنفرط ولوم ناهو رایدقای یرابر وک حابصلا یلع یسادرفو ۰ رایدقارب

 یراذدقمهن كرلزسنارف هدنو ردو هغقو نالوا لئم برضو د یتکالف ان زهر هتشیا

 هب وص یرادقم هب و یدلاق اه ,REE ور یرادقم هب و یدل وا هلا ب رح تالا

 . زملس هسمک هقش

 هاش رط ونسفو ولوم هابکود هاب ربق كر هشلکنح رلزسنارف هسا لاح هنه

 ۱ یرکسع ردق كم کس قحا ردتقم هب هب رام كنویاا هدن راکدلک هب ینوغرومسبا

 . یدونر ی راما مولوا ید هدنرلزوب رانا بولاق
 هدهسنا رفو ظوحلمیراتک رحو مارق هنهماع نوش ان كنسلاها U هن رزوا لاح وب

 كعا سر یکسع ادد نوشان ندنیدلوا لمتم یروهط هتفو داش ید

 | موزل هتسفلوب هد هسنارف كنسودنک هرزوا كملبا هاقو ندللخ قرطت ینانطاسو |

 | ندنرلت ضح یلاعت هللاییاسح یدازا هدنتلا راقایا یرادقم هنو یدلوغوب بوشود |

 ینادناموقشابو ماقماقیتارومیارقیلونان هدنشب كنیحتر فا لوا نوناکناه هلکمروک ۱

 ۰ یدتک هسراب اهخو "البدش و یدتا نا

 اتع هاو دانا روق ساب لاک بوقح ندنوعرومسا نا هدر
 نکس زونوا ید زوتوا هاساسح دارغا بوشل هدایز قوغوص هدانا ییدلبا

 یسهفاک كناناوبح یدلاق بوک وط هدرالوب تارفت هج راک یدراو ردق هب راهج رد

 هشت | یتساضعا هم هد قانو ید یعوح رب هل رکسع «یدلوا فات 1

 | یدرلرز, ول وا فات قرهلوا ج جنشام ا كنرارح هر ندر بور

 ن رد قر های شنا هدایز و ا هرلهناخ یرافدل وب هدازلب ید یراضعم

 ۱ راراناپ ید ربا یرهتشوتوط رانا نداق فتا کو وز
 ۱ ٍ . ید رارولوا وخ

 دام كا كن وب هلغغلو یسهقرفرب ی ھن كيش ی الر ۱ رف هداناب و

 یدشلردنوک هینوغرومسیا بولبراقح هرزوا كنا مدراپ هودرا یرایالا اناوتو
 ۱ I 0 و 2

 تدش ندنش دلوا شماعشلا هعوغوص قرهنلو هدتحارتسا ردق هتفولوا هسا رکسعوب

 كنحر فا لوا نوناک ید ودرا رابدلوا فلت هر هدوهم تونم هنانط هباتش



 MN E بوقح ندتعاطاو طاضنا دور ولا یدل هنهاکشم اناب و هدن ز وقط

 فلت بولیزا هدنتلا راقابا یغوح رب هدنرلهجاهم هرزوا كمرک هیهصق كر هب هنکح

 . رابدلبا امغ یرلهزاغمو ناکد هاا لوخد هرېش یس ۀش یداوا

 هدنسلاوح یره ( وهران) هشر لارنج هلا ِ دراوش سنرب هداشئا لوا

 هذن رالا ر ماد هش راقج هاب هن ۵ نا ندنا هدهسا رلش جا هبلع هتسود را هسور نانلو

 هرمز bE ME NIS TT ندنشیدل وا تاملعت

E ISلوک ی رهل | هنلا یسهدناموف كنرلودرا سور هجا فوزوتوف  

 فوقاحیج و نیتساجم و یک یکید ا و
 ۱۳ 2 یوسف روت ابو ن ندلوف روا یخد ی

 هنهاکشس انلب ورافازف نالوا یشحا ةمدقم كراسورینوک یوا كنج رفا لوانوناک
 یافعضو نح ورح و هتسخ ردو كم کک ڭرەشودەشالت كوس 1 كح

 هنف رط ون و وق بوقح نیل هحک هلا كار هدانلب و او ا ولتلکو یرکسع

 روس هغشارب ه دل وب بوم سرش اط یس هن زح ود را نان اول هدانا و و رل دلا رارف

 E نالا هدانا و ۰ یدلد ۱ ~2 ندنف رط را يڪ هد وج وم د وه ندن رلودل وا

 6 هسور هسا یایدوم ۰ یدنا شفلوا مسش هتراهناخ یلاها راحورحمو |

 ۱۳۳ ا لاها دج ورخ E هاهح ولوا كن ودرا ندن رلقدل وا

 ۰ یدا راشعا فا "هل ماک ی راحورحو هتسخ

 ۱۱۱۱ وصول یدل هنس هدلب ونووف نارشنارف هدنسکیا نوا كرو نعرمش

 یخددواد لاشرامو هلکملل وس رلزوس یییخرب هدنهباع كنولان اروم هد رح ناوبد

 اللصاهس راطااض هسا تار یدلوبعوقو هشقانمو هضراعم هدن رانی هلکمانا هلباقم کا

 ندنته ودرا قحا نوسمهروطیخد هد ون و وو قلر 15 را ریمل 7 روو یدلواز زعا تعاطا ۱

 رها راقیناطااضو ره و و هس رزوا كلو . یدلاق هنشاب ی 1 سک ره قر+ق,ح

 أ e یدنوک ود كم چافرب نال هلسروق ی ندنموحم

 صا رد هنس رهل نم 2 راسور ۰ را دن | ناح هسه دید عرس وف

 تڈ رح را ۳ كن رفا لوا نوناک هاتهح و را دا تفا زگ ندسقعل

 و درج 9 در الا 7 یسلاها عریسل وق اده ۳ یدلر و ماتخ روک

 ید هداروا ندنسهفرف ورزوا یکا هکر ابا هرزوا توادعو ضغا هئ ص لوا ۱
 ۹ ۴ ی کا

 نالبتروق ندنسه دراولهسورو ندقوغوص یدیسلوا رکسع ردق كم زکس |

 ۰ یدرازامروط

  ا 5 ۰
 هتدوروالرسور نوجاارجا یرلرکفو و یدارلکحه دا فا حد ی را زت اوف

 ورک ندقدضت یرازسنارف قرهراقبح تالکشم رذق ییرلک ندنرللا اراظتنا

 1 هدهب را وب 1

 و



 ۰ و ولر هنل وا ر ر وص هدلاخ ۳9 زامهنل وا فب رغل هل | 3 تىم رو

 رول قحا 4 SEE كس ج وا ز ز وب و ر وشل ندا زواج ی ره نع و مدقم

 ا طا ید یرادقم ر تم د علت یه یسقا یدلم ها ر وف یش

 قم وا هدایز ندکسزوح وا یرادقم كنافلت EN شلاق هدنابح قرهلغاط هفانک او

 ۳ لب قوبسسمو راتک الف مظع ینیدارغوا كر i رف هده راح و 1

 د رو عور ؟ كنوساا قحا بول واین ی راحت و . یدا رک

 را تر وع وایمط و 2 ص رج كنا در سوه كر ردق وب كل ردا تشن

 .٠ ردشمتا مازاتسا ینلابقا لاوز كنس E ازینا کی دروک ەدە و شما

 | :رماع) کرد هدنس وا 6
 هرتاکنا یر ۱ وجعم كانتلود هسور هلحز را تولوا جود E a یلوصا هر

 ۱ وب رم دتا لوف تاسع ونک لوص ها هلغم ال وا گیس ر هس رل هح رد قمالاق تحاح هنسهعتما

 هسور تونلوا فیلکت یخد اکآ یتیعونم تانسهعتما هرتلکنا ید هسا ریسع ها

 | یلود هسور هدمکی دتنا اکتشا ندنهب دلوا هک رو AEE رحاق هسا لود

 | ترهاصم هلا ولیرتسوا عقاولاف یدل وا ۳2 تموصخ هد زمن هاکماعا تقفاوم

 | ضەلداحو هضراعم هلکنا نوشلاق زمنمشد هقشل ندنتل ود هبسور ه ع ند زمافاو

 دوخایو قلواراتعاو د وه یی ق رەلاق جراح ند زمافتا د ی رو و ىدا ظ وحیام ۱

 هدلاح ی دل وا روح ه نایت ب ندن ات كا هضراعم و تقلا هز E یاش

 | با عاتتما ند هرداصمو طبض یتسهعتما هرتلکناو ٠ یتروص

 ۱ ید ن هل .۱ ماش هب کشت نوحیغب دنا وا طض ندزم رط ثسالو عروبمدل وا

 ۱ اورواو یدشلوا نایاع سدادعتسا هر هل دام ته رف نع بور و باوح هنارورغم

 | كن راتلود ایوروا هدهلدا و ادانتسا هنفیدلوا قفاوم هنگام داصم ها را
 ۱ ات

 | ظوحام یمهحش نسح تن هط وحت la راح ندمک دشا a ی راکحهبعا هلخ ادم

 ۱ هانتفوو ادف ینعفام كس رلتلود ات هن رهعدق تموصخ نالوا هدمقح نکا

 هسورو رایدتا ارتجا هنعاقا كنالدبت قحهلوا بج وم یتطاطحتا ك |
 هاغا وا م وزحم ی همه دا مازتلاو لوق یلوصا تسعونع هلغلوا الا حیس و5

 قثار ج راخ نداب وروا هلا عاح را هته ییدنلو مدقم هتسزو ندنو یلودو

 کوب تولک مزال كما ن ام صبا ی داند ندنطاس و بلغت كاسه اط قازقو

 4 نوجا ی همه 5 هاو صح تاماطم و ات اکرد د ی دل وا ردتقم ملود قحا حد

 یدودح قحهنلوا هلدحت هلا جساق E هسرزوا یوق ساسارب یتکلام

 هسور هدلاحو یدا دال كاما هناع ه ولهسور نوجا ثامر دتا لوف هبهسور
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 ندرس AE E تو وا كج هل ر دتا هماقا هدنادح رس ینلود

 ینجا هزب کلام كردبا قافتا دقع هلبا یتلود هرتلکنا بولاق یک جراخو لصفنم
 ۳ تاوص هک دم تا ال السا غرام یتحهلوا ۳ فرطقو
 ا شکن مست یرابلود اوروآ ل و ندنو ندنشدمهلوا رسم یاغاو ارجا

 ارتسوا هدقدلوا عو رش هبه راح تولیدک هاننوسقاس هسل ا لاحهن یه 3۳6 | وا

 فرصتمهدناتسهل و ترشاس هلالخاو رمغت یاسر کیدسا میمصت نوجا کلاغ هلی ود

 كن هععفلوا اعر هن رطاخ كتلودو بودا e در یهعطق ی دل وا

 ناتسهل نالوا مزلا هنسهظفاع كناپوروا یکم کیدتبا هحاسم و نع ی
 ب دلوالیجخ ندمتک رحو و ملا اطخ هد هدام وب ند لج | ین دمل اق هاقحتساه اعدایلالقتسا

 كنتکلم هل تولتک رایت هن رهش اواشراو نالوا ا رقم كناتسهل هلتهح |

 یی داراپهشن | یو كع راسح و مشملبا قلعت رخت تقو ینتحلصم ی هالاحتسا

 هلا قمر زکلاپ داوم كح هلک هل وصح هلا راکنح هداب ز دوخای یا تولوا ی

 هل اطاتحاو فا یر اروالد م دتا باحصتسا بودا لوما ود رولو ماتخ هلا

 هب وب ندب وب هنتکلغهل هبا اذک رهن نمت ناه نکیآ ندهمزال كمروس هکنج | ۱
 رج لاھما لب E ندک دسارامدو رهق رهظم یرکسع نالک هم وش راق قرهلماب

 كم رع یشاک بولواوب یسهحش كلافا و تداعسهتشد امدا لوخد هنس رهش ه وقسم و

 ینتس ولغم یلود هسور تولوا كلام هنع دق تخاب كنهس ور یدل واو ید ىنا

 یلودەرتلکنا نکا هددها ردا لوصی طز | ارش ا مکح > هد | فلکت هلا را رفا

 هنس رزوا مالاسا لها بور دتا دفع هاشم هسا لود هس ور هلا هم امع تلود

 هسنارفو ردشلوا تلاح رب یدوم یتسفلوا لاعا هزمهملع كنب رکسع هسور رومام

 یتکلع ایدنالنف قسنبل وا لصاوتم هنغللارق جوسا بی رفترب تودانرب ندن رللارنج

 كردا تنداحمو قاهادقعهلازع رادمشدو تناخ هننط و هاسهبنما هلداسم هلا احوروت ۱

 ۳۳ را سد هعارتخا كهلاراشم لارج ید ین رت یسهظفاح تانکلاع هشسور

 كن هاصم هدصا لوا هلکع | عنم وا یهیسور ىت و هرتلکنا ندف رط رکید ۱

 یبیدلوا هدا حاص ه رخ اب بول وابحعتم ندالعت و ا نالوار اکرد هدن داقعنا |

 یتدور تنکلام هتسور مد اهبش یراتدوع ندهسور كم رپ اع هدفدل وا څو زج

 ِ ۳ و ۳ بئاصم ِ 0 كلهم ك٤ E هلتسس

O مه 

E ۱یرلتل ود و شالت راح ود ی 1 ثساصم هل وب راد دل وا  

 E ندقدلوا فات یرادقم یصل کا EE قحا ۰ زدارتخلنوا ریحم ۷

 ( یهش )



f ۷۹ روح 
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 ض رعت و موج هز ° رگ رزوا ه درب رگ دع .a ا غ حد هن رزوا ی قل

 ۰ ( مدرولیب ررقم ا
 ٽوف نکا هده وقس وم هرزوا ییدشا ینگ اب هحح او تاتو سا نویلات

 یه را وب کل هاو ولواشعا انفهاکم زكر ندلرف یاشو ترهشهششیدل وا

 . یدرول وا نک ا ندمرک هاف كسوف هو یدلوا توف ندا

 یدروتک رورغورک بونادل ا هدعاسم ییدروک ندکلف ور دندم رز هک راج هن

 .یدروشود هبهطرو مظعرب هبوب هروک زوکینسودنک هلباناش صرح تیانو

 . یدا سوکنمو سوکعم ید یلاوحا که دایناسا كرلزسنارف هدانناوت

 درول ینادناموق زیلکنا نانلوب هدايناسسا هاهج و زمکیدتبا ناس امدقم 6
 هب راح هنس یا ككرازسنارف كلردباطیض یهمهم مقاومضعب یکزوژ اداب نوطکتللو

 هننرزوا هبسور هسیا نویلبا ۰ یدسشما اعا یت رفظم رانا یراقدلوا لئان هلبا

 مومع كنيرلودرا یهداسنابساو شمروئوک بول[ رکسع زار نداینابسا ی

 تقولواو ۰ یدا 11 هلاحا هفزوژ یردار نالوا یلارف ام اسا یغلنادناموق

 هجا ایدل و ندهظفاع یش رط هرباخ هل اهسنا رف یسهصالخ كناماعآ در و هفزوژ

 هدنروص كجهاسهشارب یبراودرا سلدنا وزیکتروب هرزواكم رو وشراق هرازیلکنا ح

  یرلهب رکسع وق ی هدایناسا كرازسن اف هکوبلاح «یدیاترابع ندقم ردنلوب رضاح

 ودا لاو راوی ا زیکت روب هکی دیا مسقنم هب ود راشب

 هام نود رام اغ ام را یو د 5 ت
 ٠ ضار یسقلوا رببعت یسودرا نکتروب کول یدبا فک س ند رف كم للا ےک

 | قرهلواروبح هتعجر ندندودح زکتروب رازسنارف تقولوا ارز . یدبا یرابتعا

 یکلامزکترو و راشعا لقن هنلحاسی رم ورود ندناحاسیره زات یی راهاکودرا
 نکتروب كسب یعرکیو زیلکنا كيب قرف نانلوب هدنرتوشراق كره راو نالا ا

 هصقندنس ودرا زسنارف وشاو یدا راشا رظن رصحههعفادم وشراق هنس رک اسع

 نادىم یسید زو وا قا هدفدنل وا قب رفت رکسع نالوا ا كرل رهو

 هلع + ءا اب یدالکد هدبافک دح هلا هن ووك رازمشد هس او ید ر ولس هقح هب رح

 نوسان هدهساشجا اعدتسایتع وادادماهل رکسع رادقمو 2 ن را
 4 ےس ة ۰

 بولوا بک مند رف كس زكس ىلا یسود راسا دنا .یدعماخ واهدعاسم ندنفرط ۱

 لوغشم هاب اه رصاح ینسهعاف سفداقهس | کت و لاش رامی دا ه دنسه دام وقتل وسلاش رام

 ندرف كس زکسللا یسودرا سن الاو ءرد هک ع طقنم ندرلودرا 3 هل:هح ی دل وا

 لوغشم هلس هظفاح ثانکلام سن الا وقرەلو و 0 ل رام بول وا بک سم



 | لصو یتسهرآ كنهسنارف هلن | ام اساسا هدلاح ین دل وا عساو تاغ هساا كلام وب یدیا

 9 سل اقرف یسودرا لایت + یدنعهدنا مدراپ هرلودرا رکید ندنخب دلوا رد ۱

 ۱ یشالو لتسف قرهنلوب هدنسهدناموق , سرود لارنج هدلاح یت دل وا تراع ند رقت ۱

 یرلغاطهدقدنل واقي رفت تارفت نالوا رومام هنسهظفاحم ك رلهعافو رهش و رد | هظفاحم |

 کی كسش تک وجا وشراق هسراهتح لوماسا نالوا شمالباق یرلارح و ۱

 هعفد قوح یتح بولوا لکشم تیاغ هرباخم هدنهج وب هلع ءان یدبا رولت هراقح |

 ا ۰ یدر وا هلو لصاو هدا ییا قحا نوتکمزپ هدیردام ندسراب |
 كن ول ات نسرود لارنح لوصولایدل هاروا یرخ ییدنل وا صن نادناموق م ومع

 ی رلماتكفزوز لارق هاثحم ندنخ دل و هدکملنا اف ا یبسهصوصخح تاملعت و سا وا

 بولوا هدلو و یسهاماعم یخد كارانادناموق ر کرد . یدسشعا ناس ینفحهعاط ۱

 ۱ ۳ لا ااا یدبا یر دارم نقل یتانآدناموق موبع كفزوز
 0 نواهسا ودراو یدرولوا یزاح ه ی غوط"ندغوط هدنسودرا د ردام نانلوت ۱

 ۱ . ید هدنسهدار كس ترد

 نکا هدلاک دح یرلهقاضم هلامو هدلاح ناشی رو قرفتم هلون یرلودرا زسنارف

 ۱ شدالاشاب_هب هبض رعت تاکرح هدنسح E سلام یسەدالس هنس ( ۱۸۳ ) رازیلکنا ۱

 ۱ یهدلب و هدنف رظ زرد نوا بولوا 9 هنهاکشد یسهدل قنامالاس هدنار زحو

 | هقئامالاس نولتکسللو هلکع رو هتیرزوا ىج ر طخ دكرانا نومرامو رایدلبا طبض
 | ۰ یدنالشاب کج ولتدش رب یدناج هرکیدکی ودرا ییا هدنحا زوو یدلبا تدوع

 | كنون . رایدلوا روح هتعحر قرهلوا مزهنمو بولغم رلزسنارف یدنلهراپ نومرام

 | یزوژلارق هدنشب نوا كج فا سوتسغآ هلکع رو ورابانوطکتللو درولهسرزوا
 ۱ نوطکسلل و در ول هدا د کو یرلکح هنا الو سا لاو هلا ها و كر ید ردام

 هلا هح یملدنا تاوس لاشرام ید هدنلناوا كلولبا یدلبا طض ید ردام بولک

 ا ترح ناود رب هدننمض ءرک ادم ییفحملسا ه یراک های كفزوژ
 ۱ سل دنا هلمس ود را نم وشا هرزوا ۳1۳ كیادروژ لاشرام ر برح ناکرا

 ۱ ریکترو هسرولوا نکو قوس یضوط هنبرهن ژات قرهلوا هقرف کیا كنسودرا
 | كنت رفا لوا ن رشت ودرا ییاو یدلربو رارق هتنراصوصخ یبملشلر هلسودرا

 ۱ زکتروب تیامنو یدلوب لوصو هنس رهن ژات هدنززکس یعرکی بوقبج هلوپ هدنززکس نوا
 | درول هدهرصوب هتشاآ ۰ یدّسا لکشت یسودرا زرسنارف كور كرهشلر هلسودرا

 | لخاد هنتپهنب فزوژ لارق هلکملکج ورک بویمهروط هددیردام نولکتیاو
  سلدنا یدلاق هدلتساف یس ودرا زیکتوب و هدنسهظفاحم كتاب یسودرا زک عو یداوا

 . یدلوا نیشن هلشف هدناحاوس یره ژان 1 لالخ ید یسودرا |

 (هتنیا)



 ا ۸۱ <

 | هسادعا ودنک رلتک الف ینیداغوا هدهسور كنتودرا نولان هدهرص وب هتشيا |

 یایساو ةاردنا 0 لد الاجور هسا نوا : یا تا سا
 بوزاپ یابوروا اضخ هما هلو یسودرا هنگ هلا تاذ چاق ر و اع ۱

 هدقدلوا نلساوهتسرا نالوا کاب هدنزکب نوا انا نا
 هقش یهماع راکفاو قمردنونوا یتاربثات كراتک الف مظع یغب دارغوا كنسودرا

 شمراقح هدتسراب كتهلام لارنح امدقم هرزوا كمردتسا لیوحم و قرص هراثح |

 ماظعا یەم و و کا ردکت ینسالکو ییالوط ندنو هلثم ندداسف یی دل وا ح

 یانو ۱ یدا شمربل | ههک احم ا یو 1 و وسوم ینا رهش یتح نوالآ |

 | هعدفاو ۰ یدردا یس هنمظنم ك NEE ه وف هدلاح ی دلوا هدقعادل | دلهح و وب ۱

 كس قرف زو هدنتدوع هسراب ه وه بت وفا و هما هنس 2

 E رو اط رو نال وا هدقهل وا ملعت ورم د هنس را ۰ یدشخل و اىهم هماعم رب E ى

 قوس ودرار ,U ند ره ڭا قرقزوسها هد رب ده ینبدنل وا ه والاع اکو همام 2

 كنسودرا كولن نالوا هدز تکالف هدهنسور هحاسح كن وان - ید كح ۲
 1 لہ هالا وط را ا سک قشم كم للاو زىل ر2 ہہ رو ند رب دب و ود a EP AAT دم تن و ناف تان ناو

 هب وروب هنیرروا هیسور هللا ودرا مسج رب بک ندرفن كيب قرق زویترد ا رظن |

 الناکیسودرا كوس هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب کو لاح ۰ یدروبدا دما کا |
 هعروسس وق هاب | رکسع یدنوک ود تم چاق رب یاطاضو اما قرهلوا ن راشي رب و وح

 ر 4 82 2 GARE و ه دو صواو ۰ E EE ااها عرس وفخدرلت ا ںو دنا احتلا

 ۰ یدشم ردشال رعا اهد هب صر ییلاوحا كرل مسنارف هداعلاقوق هعف ور

 2 تاق وا هعاضا هلا راظتا هب |ماعت هدنسلا وح ار ردم رب تلا ودقام EE EE یا وس

 هس رروا تبسلس لاح رد تورو ینمووج ندو رط سه 8 را ولهبس ور هر ؟ب ذکر تا

 | ول ی یادناموق ایس ور نالوا لخاد هنسهف رف كلا. یدنشع جا کر

 . ىدا هدکع روب شا ضا ندهفرا هللا رلهناهب

 ندنن اطباض ایس ور هدلاح یراقدنلو هدنس هدناموق تخ كنروا رغ راولاسور و

 هدایر ك ەدنسۇد را اس ور كف رو لارنح نالوا 2( مصح كرل رسنازف تولوا

 هدا اف ه ورايا رتسور هردص ندنس هعفواس زر هرو. ید راو یدوه
 د حس

 | هنرروا عرب وف هرروا كم لوب كتلا ودقام یسودرا نیتساحت و بولوا RASS ۱9۴۶ 5 هو وفا ته 2 لار و ہن نحس
SOات  ARS : BES 

 یورو وفو شفل و هدقم ال او وف ی راب دن ول ودكرل رسنارف فوق احبج و شملبا هح ون

 نداتش تدش یحد راسور اعفاو . یدا شمر و تحارتسا هدا و هنسودرا ید

 ۳ لو و یرلرفن كس زوج وا بوبا رضوا هناراسخ قوح

 3 تو 3



4 

۱۳۳ ET 

e AY B~ 

 تم رفظم یراقدلوا لئات هقش ندنراقدنل وب هدلاح مظتنم هلهح وه ره كس زوو

 یک ییدتشیا یتسهلغ كنسودرا ردناکلا روطاربعاو ۰ رایدبا روسج هلک
 ۱۳۱ رافاکم هداملا قوف اا راو هفوزونوف بولط هاو لا رو
 ینشادلوا درو تح یراخلو هدنقافتا هسنارف كنابرتسوآ كرکو كنايسورب كرك
 ادن كمر ودنا لاخدا هنقافتا ةرباد یناسیسورپ هسیا زالوا چیه ناه كرەلي
 یدصقم بولو هدنسهبعاد كمما هواللعری ر هنکلاع یدنک مدد رص ییدلنا تسقت

 هسا رتسلا رلولاسور و یک ودا رصحنم هصراخ ندنملط هحنس كن وسلبان یرانالا

 تموکحرب نوجا ناتسهلو ییکحهدا هداعا هنیراودنک یبراهصح یهدناتسهل
 هفرطره ا الا صوصحا لعو كنابوروا ینکحهیلبا لیکشت هصوصخم
 باج یرلولاسورپ ید یسودرا نتساحتس و هدهرصو هتشيا ۰ یدردسا نالعا

EESلارنخ بوسروب ندنسهقرا كنسودرا تلانودقام میدآ ےدا هر  
 رلولاسور هلهجو ینجهنلوا نایب هدرز تیاهن . یدشمشرک ههر اح هليا قروب
 . ردشمر و لوا قحتلم هنسودرا هیسور

 ییدلوا لوغشمهلبا رله راح ولناق هلیوب كناپوروا هنمهياخاد عیاقو ل هلک یدمشزپ
 اا الا هدافتسا ندتصرفوب قرهنلو فرط ف هبلع تلود هداتنا

 ۱ لا شا ولردم تفولوا ندنکبدلک مزال كمللا رظن رصح هنحالصا
 روا یا هان ی اهور تعدلو |

 هلخاد قو *

 ییافرم یدتفا یص ولخ رم مالاس الا خش ه ر زوا ین دن وا رب رحمت هدنح رات هدار اس

 ندنکیدشل هدانز ید یتدح هکدلورلبا ینس هدلاح ینیدلوا جازلا دیدح اناذ بولوا
 كنسدنفا قاف ناملسو هلغملوا اضرا هرزوا كما اوزنا رابتخا هدنسهاخ قترا

 ید یعرکب زومکیا كس وشا لکم ا افعتسا هاتهج یرایریپ فعض درج هروک هناي
 ارنا یدنفا هللدسع هداز یرد هن ر هلا لزع هدنسهرع ه رخ ۱لایداج یس٩ رخ 2

 ها راکوس هد را صنم ید و ورم ده وا یدتقا دشار هداز یا یسضاق لوماتسا

 هدءهرخ الایداج لئاوا بداتلا لجال ندنکیرلک هراقبح هعزانم بویمهدیا جازتما
 ۰ ید وا ق هب یلوسلک

 یگدقلاعفنا كد دج مالاس الا حمش جد هدرفح ی مهار هس وک یباک عیاق و اش اس

 . یدنلق الجا ههسوغام هد هرخ الا یداج لئاوا كلذک ندنغیدلوا

 ( یلوطانا )
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 | 3 د :
 | هاب | یدنفا تانم هحاوخ ر وهشم نالوا رومام هتماقا هده ره ندنرل ولهاب یلوطانا

 | هدلح ینیدلوا هسفانم لحالا ی هدنراهنابم یدنفا یحولخ رمع قیاس مالسالا خش

 | دانساو وزع هیدنفا تنم اسعلا ىلع لالتخاو هلتف ندا روهظ هده رقنا هدقا

 اا 0 یدشخلوا لب وح هاتننع نالوا ۳ طقسم یسافنم قر«لوا

 هج ور هداننا وو هلغغ وا تعافش ندنف رط كلا كر دا قداصت ههداز راج هدهار

 ندنمانعا هباتمع كدا بدنم ها وب لو زعم ندتخسشم یخ ۳ رک الا

 ادعافتم هدنندیآ راصلزوک كردا شعت هلل وصح ینلهرآ بونلوا رظا فرص

 ۰ یدلروس هدعاسم هما ما وا

 هنوکرب نانسقط زونه یرمع ینوک هبنشراهج یجندرد نوا كنءرخ الا یداج
 قرهلوا توف دام هدازهش ینوک یجندرد كحرو د زا هدازهش نالوا هدسر

 . رابدتیک بودا راکفلد یراترضح یلدع ناخ دو ناطلس یراردب

 یتسهعطق قلەقسوط كر دا توق دست هتفر هتفر هدقلد وان را اشاب ىلع یللد هست

 هدانئا و یتح بوبالشاب هضرعت یخد هنفررط قلهفک هرکصندک درو د هضق

 تایسا ید كل تفسو نیم هنکیدتا ماف هتک رک همرزوا تن مود ۳
 نانعتمو نادناخ راسو ناربم رم نانلوب هدنسهعطق قلهفک كردبا تدشت هبهعفادم

 یموسق هبراحرب هدننب رلهتسوط هللا راهفک ارظن هلاحوش ۰ یدشعا قافتا هلا
 ىلع ندنشر 1 زاد مس تفر هدحر لئاوا هام وا راضتسا ی دل وا ه رز وا قلا

 هدر ز یتروص . زده رک وب یعاس همان ما هعطقر ی واح ید دهن و چو هب اشاب

 .رونلوا ر رح هله ر (۲)

 یصنمو تدوع ادام ندنویاه یودرا اشاپ لو ریزو هداز اشاپ یلع لک
 یزنک او ندرلیلهروم نکی هدهار لالخ زونه ودنا تع رع هساح هروم نالوا

 لو هل دقت لاګ رع هنوناه باکر بولک هلومناتسا قلخ قوح رب ندنسهفناط مور

 رارف ههعیس رتازج بولبغاط یلاها رثک | هسرولک ههروم هنن كردبا تیاکش نداشاب
 فی رشا هیاشاب یلو هدلوالاعسر لئاوا هتنرزوا یراعدردقوب ههش هدن رلکحءدا

 راظتنا ها قحهلوا دراو هدس هلا فقوتو ثکم زار رک كره ردنوک

 هدنح رات هداز یاش ۰ یدشمناق هلاوح اه واه یودرا تفک لا راعشا یسملا

 یسادوس هنتف و داسف هدنغامد .كرابلهروم ارظن هناراما ضع هرزوا یشدنلوا ناس

 برص وهسورو یراکدمتسا ی رامشل رب هدهروم كرادوان را هلتهج وب تولوا

 نایصع رب یخد هدهروم یک ییدردتسا ما هنایصع هلبا لالخا یتاهذا كنسلاها

 نکیا علاش هدالقع هنسلا ینیدلوا یلاخ ندداسف و یعس هرزوا قمهراقح لالتخاو



 | تاراقعو كالما کهدهروم تاوذضمب ندناود لاحرو كي رکب یلهروم ندناصحشتم
 كرکو هنیرلودنک رک هیت هظفاحم و مشورت ین رالوضحم تاراجتو عفانم هنوک راسو

  یرالّوسمو مازتلا یفرطراک اش كردنا تافغ ندنارضمقحهن وق وط ن زادعب هبهماع

 هاکا فسوب یوهروم ندتلود لاحر هل رلخا ماهاو یس هنناسا قلوا لوق ن رق

 لو هدناسش لالخ و ۰ یداردنوک ههروم نوجا نبام قوت و هدام قشم یدنفا

 عفد هج وتلاب ینتلایا هروم هماشاب دحا یبا جاو یعاحینس اع ر هنس هدهع اشاب |

 . یدلدما هعزانم |

 فولوا تاذرب زع وشود یروما فاوعو یلزوک كب تباغ اشاپ دجا زال مظعاردص |

 ۱۳ ۱۱ ۰ يدار رک هرادص ماقم هلسهعلاطم راراپ هشیا هدب رحتقو |
 5 ۰ و ۳ ۰ ۰ ۰ 9 ۹9 ار ۹

 عن هحنساضتفا ب رح 2 هرس ودنک هس درهم یصعا هد 4و رط 7 ول 2 ها

 سس 1 صحت اک :# ۶ ۷ NE 1 اب ۱
 ر دلو تاتع a مجه را وا یگ ۸ےس یراش هلو هد دتا ص ع تاعلاطم ۱

EE O 5 ۰۰ ۰ 1 ۰ م ر  e۰  

 یودرا هرز وا ین دن وا ناس درا تدا كرەىما ت رح قصو هار ح نف بودا ۱

 ۰ ج : 8 4 3 8
 هنف رط يحسور هلا لاح و ا هدو رط وش راف یمنفر ٹو اھ

 قالوا ع دارفاو اس ور وج 2 هاب | هدار راج هاتهح وو شلوا روح کک ۱ ۰ ۰ 0 ی ۳ ۳ ۲ رکا 1

 ی Sr N7 ت ی 2 ۲ ۵
 هد رادص كا یل را كح دا ر ره یسهاصم هس ور هر وو شاف س۹ل

a ۶ O O SA)2 و 2  N. 
 ۱ كادر ر دمو ر دم ی هلل نع ی عل دلوا م ی by ندتساه ۱

 و ۰ ۰ ۱ ۱ : < <

 | ه ردص ندنسهخاصم هبس ور ولا ۰ یدا ۱۱ و ج قفاوم یصه

 رخاوا ندنش دل وا یسهلتسسم ناص ىر ندداوم نالوا موم | هح 4ه اعتا ود

 كرل ول رص و نالوا یرهسعرس یلاح هف وص هنر هلا لع اشاب دجا رال هدیابعش |

Sk۰ یدل وا مظعا ردصح اشا دش روح نالو روم ۳ هنسهس ر و  

“ 
 ١ یح ز وقط تیاصمر هل ىف وس كس رقم صعل ه رر وا یندنل وا نام هدنح رات هدار ماش

EESناود ناکحاوخ یامدق هنر قرهنللوا لزع اشا دح ارد اش یلاعردص ماقمعاف ین ول س : ۱ 5 ۳ ِ صد ۱  | 
 | ا ۰ ۶م 3 0 2 ۱

 | ندنفتسو . یدلوا یلاع ردص ماقمعاف ترازو همسر اب یدنفا یدشر دم ند واه |

 ۱ هک ردو م ۰ یدلروس ناسحاو هح ون هنسهدهع یلدا یلوطانا نالوا لیوحو ف رص ۱
N۱ ت ۱  

 یھجو CG كن رات مضح ناخدوج ناطلس قردل واقف وم هد رادا نسج اشاب ر اش أ

 | یتم هنکیدمریولا هنشیا كني رقم هسیاوب یدیشا لالقتسا بسک هدنماقم هلا باج
 ی رام زە ىس روتک هغاماقمُعاق كتر یناج لا نل كح هل هل الل وق هال 8 یو دتا ۱

 ۱ ییدنفا یدشر هن رب هللا لع ییاشاب E بود ها رلشعد هن یه ندنغدلوا ۱

 ۰ رد راشمر دتا بصل

۰ ۰ " ۰ 1 
 ۱ تاف و هددهعلا بروو نانل و تا سه رمصع تولوا ولع وا ثناشاب یدسر ۱



 تمد ےس ےس سم بس سم ane هی تک ن ےک

 مو رض را ا اش ۱ یدشر ا لا )| تالاب نداشا رمعم موجص ندا

EUS۱ یراعم لیصح هدناش نآ وقنع تولوا ییعوا | كاد مان یدفا ىلع دس  

 | ا GEL ج
 ۱ و E هل.اصح ر كن وا هدق دا وا لاب ا زس نوا لر دا نندو س 91

 ۱ و دعب توت وا مادختسا ۵ دنا لحت صع) ندو رط یسلاو لوص و | ی دل لح قرەقىح

 روه شم یسلاو هب انا و دعا و هد راتعم تله طع یارزو صضعا ا یاحوتکم تدم ر

 ۱ ڭكلەحاوخ هنسهدهع هلان | كناشاب ىلع حرف و یو هد انک نا ود كناشاب ىلع حرف

 | ها شا ںاسح 0 رد 8 اد وف هدد وع هر داعس رد ندهب انا ۰ ردشملوا هح ول یسهمر

 : ی رمعم ه دعا و EREBE ص عا هګداعسرد ۵ ندنناف و كا بولوا یتاک ن اود

 صع هد وع ادعا و هدندامآ لر ثكي ود را نتشوا قوس ن نوجا صاح ند ول هسا | رق

 ی رحک و ۱ كمن را مت ا ره هلو اقا حک ود ماضع یاررو ۱

 ۱ 7 سا ۱
 ح ترد ی 3 5 روسيا و هد هساود تص 2 یک یایجناشن و هسساح شاو یل دنا ۱

 نه وزعم هدنناصمر یس انس ید ا و هدنن راظن هن وص هدنح رات

 ۰ ره هج ون ییلماقمعاق یمظع ترادص هاب راز و هر هرس هدهع ن کا جم |

O ۰ 1 TT ۱ EA ۱ 2 
 ه رام مان یس و ۳9 هدنسهف زا 3 دنیا تو ولوا یدنفا یدسر رد وص ندەق ۱

 قرهلاق لوزعم تدم یبخو مقم هدقانوق نالوا فورعم وید قانوق یر وک الاح

 داتسمرب هد رطف دنع فلج مدیا لوا ج بولوا ےلا باذع را رز ملا لا 8
 [ یساندشادل وا لس ینعسلا ىلا تاقر هرز وا تک هارد شب

 | یبدلوا شمردنزک هیزرد هلازاوا هرزوا كمروح هي تا 8

 ینغ دل وا 0 ندنف رط اغا رادحیلس تواک اغار ند واه نببام حاصل ایلع ه دلاح ۱

 هن وعد وب نکن SE وک ندزرد ىر وشقاج لا هليسسملوا شمر و ريخ |

 | هنا 0 بوق ح ندنسهاخ رار هلااغا ندیدم هر دلا تسانمرب هحنسودن

 | تحروک ینعیدا وا هداما ییباق نواه سام هتفح چ وا هدک دنا هر هلکتسا هنارحتم و ۱

 یغوط هدقدراو هنواه نبام بون هفباق هدکلر هلا اغا شا قار هدایز اه

 نکا رروطبونوشود ود قج لو نو ای رک ا

 صوصح هاررو ی ک كەر رود ا 0 ی یدنقا بورک هبهط وا اغا رادحاس

BE: SESتا رد ندلاح تقشح 3 وا یدش ر شم ر  EEا هسا ق  

 ندروهظ | تالماعم وب هته ی دل و أ ا E 1 شم ۳ ,طاخ و لام <

 ۱ همس هدهع دو ورک هب واه ر وضح هل E اغا رادحیاس دعا شم رشاش ینغج هب اهن ی دالوط

 تاس هد دا یدش رو e هح وږ " ییام اقمعاق امضع تن رادص هلأ EE هس ر

 د م ۰

 | شلو ۱ ها زو باسا كنااب ا هدلاح شدملوا هنر ندنرازو



| 

 او ینما رهس هدز وّمط ناسقط و نما ها رض EE ا چوا ناسقط روو ۱

 هباسخم نالوا یسهعطاقم هدعب و هزقاس هماقالالجال هللا لع هدنحشرات چوا نواو

 ۰ هباع هللاهحر ۰ یدل تافو هدار وا رز وب یدا نرود و

 هنگ AN عج

 هتل ود روما i هلا ییارادو مشح باسا كنتاس ا ۷/۳۱ باب ناه هلمسا وا

 ۰ ردشملا ترشابم

 ورسخ ایرد نادوق ندنفیدلاق لاغر هجزکد هرق كردا رار یسهلاصم هسور

 هلا نواه یامن ود ینوک یحنحوا نوا كیاضمر هلغل وا نوذام هب د وع اشا ا

 زد اا

 بولوا اه راد مزاع هدناضمر لاا اشا ج تع قسا ر دصح نالوا میقم هداسءاغم

 طض ند رم باح هرزوا یسه راح تداع كققولوا هلکعا روهط یدوه رفاو

 ۱ : ردشاک هل وصح هن زخ عفانم هحبلخ قرهللوا

 جرج ندنغلىشاب سس ه وهف اغا رادحلس هدنعاح وا ران هطلاب لفلز هلاراشم یافوتم

 ی” هنتسیلاللا رو كس هدنل رونا رفعز سه ندنناص كن اغا ىلع هداز غا مهاربا

 لکب اب رد نادوف فورعم هاکه د یسادختک اما ییطصم یراصو دل وتم مه دیطسا ها

 ناخ ییعصم ناطاس ۰ یدیش وا لوغشم هلا یلصح هو تا دراو

 كن رات رضح ناخ د ادع ناطاس یعاحوا یح هطلا ن کل وا عفر هال رصع لات

 یسحزاب اغا هد عبو غارح هارو یخدوا هدقدنلوا ایحاو دیدحت رارکت هدنسولج

 ر وسکنا و یصنم هساح هلرازو هست ر هنس هدهع افاعتمو شلوا ما هلاسرت هدنحرات

 یناظفاح یسهماق ردنب هدعب و یغاحنس لیا ما اقاعتمو یتایا رکب راید هدنسهنس ر

 هدا زوبکیاو ییناظفاح ی راصح زاغ وب هدع) و یصعم و دح هد رو ص هام دنح و

 شلروتک هرادص ماقم افاعتمو شلرومس هبح ول یلایا یلوطانا ه دی د و یلاا رم

 خیشنال وا یحاص و حش یهزا عماح هدرصم یوک ینکیآ كالا وش

 ۲ ۱۱ هر هلع هلاهخر ۰ ردشتک بودا تانح راموط یط یواقرش

 كن رومام یدنلوا ارجا تاهبجوت داتعمرب هدنوباه یودرا یوک یحنج وا كلاوش

 . یدلوب عوقو ارزو تاهبجوت ن ا را یک

 ۱ ط ا او هاش لع ظا یوک رهش قاس یلایا لیآمور : هکهلبوش

 ناص ا هلبط رشیسهظفاح کوک ریو هباشاپ ىلع ظفاح قیسا ناد وق نانلوب هدنسهظفاح

 یسلاو هرتساس اقاس یراقاحنس هدکنو یلوکم و ندوو یرخوا اقالاو یتاحنس



f AV عن 

 یعاحنس لر و یزوریس یراقاحنس هلاوفو كرنالسو هاش اب ندلا ىلع

 . یدلروم هبحوت هباشاب سابع نالوا هرزوا تماقا هدهسور

 بح یخد هدناهبجوت نانلوا ارجا هدنوبامه باکر ینوک یستریا هعج یحنش كلاوش
 ی شما رفد یدنقا

 تاحالصا ناه هلع تلود یا ۱ هدش رب الاب هجورب

 تاحالصا ادم ینصوصخ یرالاصتساو هلازا كنهورک هلفتمو شمالشاب «هبلخاد
 . ردشملا دانا

 هدنراوج بولوا ندنهو رک هل اغا ىلع یحوبلاق یسهدوو كحهلس هله نازا

 هدف رط لوا هکدتک هليا بصن و لزع ندش رط یدنک یرانابعا كرلاضق عاو |

 . یدلدبا زغا تعاطا نادنج هتلود صاواو ۰ یدنا هدکعا عیسوت ییذوفن راد

 یدلدنا رومام هرفس یلاع نامرفابلس یه یدلوا دتع یرقس هسور ردلم چاق مت

 هلازا كنهملغتم هلوقمو . ید لارا رغ هد و یدک هودا ن

 قلعت هدعاسم تقو هلتسسانم رفس هدلاح ین دلوا م ہصم هسلا یرالاصتساو

 یم هلازا ثاموقم ءقش نامه و هلام دقع هدشرکب یدبا هدقفلوا

 یداردنوک لا نامرف هاها رع ی ر قرصم اس لا

 هدهسیا یرلک وشراق هلا عم ی رکسع یجنویلاق هدکدشا تک رح ناه یخدوا

 هو دا فدا E صع ن 1 ی بودا را رفو شلل زو هب رام ا یدل

 هر داعسرد ه دنا عش لالخ یعوطقم رم هلا مادعا بولت وط هدهس دتا ماف هر هان اقم

E.یناعا فوک رازاپ نکو هىاغتە هب اشا ۸ نت ه دع) . ىدا ش ا  

 . یالدا طض رزب نالوا هدنلغند ب هلکعا رارف توللژو

 روهشم هلا لصالا ف اشا A ج یاح نالوا م هم هرازولا عوف هدهف وتسعد

 بوروس 1 او لاوما كهالاداع نفی بصا ۱۳ هحدقم ه دلاح ی دل وا

 ندارز ورتفد یمسا ادسا ءاس هغ دل وا شملنا ققح هدن واه د زن شدوا شمروتوک |

 بول وا كح ندراک زور هفح حد یدوحو هطت هدلاوش طسا وا هدعل و نفرت

 ۰ یدلدا سهیشت تولننوق هب ربع عفومو یدلز ونک هداعشرد ی وطقم رس

 نالوا رومام 4-تماقا هدساح هراز ولا عوفص بولوا ی ۱ تكناشاب دم وشا

 یلح یسلاو باح یتیدلوا یعاس هننادحا هنتف ضرغل هدبلح ككناشاب دم قام وا

 هدب رخا وا ی رب هنس ید ا یلاع نامر هاب ید وا هام وا اهنا ن ردنف رط اشا یعار

 . ردشخ وا 0

 ید كم دعسا هدکدشا هرام بوراو هدانناو یدلوا ا دا

0۳ ENS maran 



 ۱ 3 عوفو یافو كنىدنفا 0۳ مع هداز قاس ماسالا یی داناو |

 ۰ رونلوا ن راس یتا هجور ی

 شهلا زود كسو یسضاف لوبناتسا هدنسهنس زکس ىلا زوب كم هبلاراشم موج سم |

 ردیلغوا كماتب لضاف مان یدنفا نسح هداز یناص نالوا اراد مزاع هدنسهنس چوا

 هلا یس هلاکو لع لیصحت هدنبابش ناوفنع بودیا دلوت هدنسس هنس قرق زوب كيب
 دعسا دم هداز یدقا لعمسا مالسالاخسش هدنسهنس ( ۱۱۹۳ )كرد تاذ لاک ۱

 | قرو لقت هبهسردم ندهسردم هرزوا قب رط ٌءدعاق هدعب با سوز ندید

 ۱ ) ۱۱۹۱ ( كردا قوت ن دتفلاع هنفقا و طورش هلا س رد تاذلا هدن رب ا

  هنس ر هلسملوا ندنساحا تماقتساو تفع هداعلاقوف یدلوا یسضاق رمزا هدنسهنس

 ۱ نودنا هسعرش ِ یارجا هللا تلادعو تفع تیاغ هد ریهش رهش لوا هلماک

 ۱ یسالم رمحم ه ہس هیس )۹۸( نکا لوغشم هلا بد EEN قلاس ایف اک هدنندو هک

 | لواو یدلبا هعرش ماکحا یارحا هل ا تبالاصو kK هنسر ید هديا نولوا

 ۱ ( هقلخ ىلع هللا ءانما ءاملعلا ) بول وا تولغم هه ر اح ندا ناعل هدد هاق رمعم دات

 تردقم لذ هاملع ناش لاکا هاتهج و و تک رح و لمع هلیساضتقم ینا رش ثیدح

 0 هنس ر یدلوا یسضاق هک ها | كس هدوعلا دع یدتا

 هس رو یدلوایسضاف لوساتسا هدنح رات (۲۰۵) و یدک هلواتسا نون ود

 یدلوا یرکسعضاق یلوطانا لعفلا هد (۲۰۵۹) و یدلا یس هاب لوط انا هرکص

 یدلوا یرکسعضاق لبیا مور لعفلاب هد (۱۳) و یدلا یسهاب امور هد (۲۱۱)و

 دا La 9 ن ردنلاصفا هلا ERs رزوا تلادع 1 تدم ۳

 تاعر هتساها ام اد هدههملع تاهبح وتو تفقد هن هع e 0 ا هدندم

 راتخا وک کو اح اس ییادل وا ن شمل | سا هک کی ها لع و دع یدلا

 عوقو ىلع الا هجور هدنسهنس ید وشاو یدلوا مالسالا خش هن هدنسهنس

 ندنتلادعنازبم كنارللهاا نایارآ بصنمو هر هدنسهاس قلعت و باستنا ۰ یدل

 هر بحاص هدلاوش طساوا ی هدنر وص تورا راد دلاق نون بولم

 "ةخر هلع هللا هر ۰ یدّسا تابح لحس یط هرکص ندقدلوا هتسخ زور دنج |

 . ردس رق هبهنس ید ناس رل رم ۰ ا

 یواحینی مش غماحر هلا هددع تار هدنشاب یشقوب یجقاتوا هدنتخیشم یلوا

 ردنوفدم هدنساضف هناخ ردنلق یش دلوا شملبا اشنا

 ( ناوید )

 ۱ ترقه هنس ج وا ید وا مالاس ال اخمس ا ترس ) ۲۳۲۵ )ن ك وعشم هلا ههقق

 3 ح (۲۵)نکیآ لعفنم یالوط ندنه و لنع كن وک رب هدنسهنس (۲۲ ) یدتا اوزنا

 را
9 ۸ 



 1 هما

 هاب | REE هبس ور ها را ۳ كي وقشارتع د یناحر نواه ناوبد

 لالخاین راکفا كنفلاخحم كردا راک باونا ر هد هدهبمنلس هعو و یح بولوا مهم

 هب ول هس وریځ د یسعاییس هنساغلا اس نکسعان دخ ماظن نال وابت ص تقولوا ها

 سلحنالوادقع هدشرکب هزکویو یدشفلوالح هنضرغ قلوا شملبا تمدخ رب

 دنک ات ین لوا ید یراوشمو راوطا نالبروک هلو یناجرت هللکم هدهلاکم

 رولبدزوک سانمتقو قرهلوا ممصمیدوج و «هلازاو عفر كلذ لع ءا ید

 یمایا یصن كن راكب ناتکلع هلساتخ كنتحلصم هلاکم الاب هج ورب و و ىدا
 ةفخ نوجا یماضتقم یارحا ندنف دلوا یماکنه یسهلازا كهبلا یعومربم ماع و

 بونلوا توعد هیمظعاردص غانوا ندنکو دا شل ردنوک نوباه طخ همظعا ردص

 كنهدعقلایذ هام یربخیراقدلوا شملبا مادعا بوروشوا جیاقراصاوق هدنکبرلک

 یردار نانلوب لک و ناه رت هدلاع باب قحیلوا لصاو هنداعسرد نو یعرکب

 . ردشٌفلوا مادعا ید

 هنعطق سرب هلیمان هداهج هرزوا قلوا ځار هشورغ شب هدهحححا یذ غ

 هدرا: رشط نکردک ههراب زو مدقم نونلآ نالند یهس ر قدقو ۰ یدنالشاب

 .یدنلوا ما یار و بولا «ءهراب نوا زوب هرکوب ندی دوا رک هشورغ رچوا |

 بولواار هشورغ زوقط ینوتا 1 قدنفو هشورغ نوا ینوتل ازدلاب هرزوا تسن و ۱
 ٠ یسهکسینجا هدندب كمك یهو یدنلبق غاسیو عنم اطعاو ذخا هل رادکس ےک قحشاآ

 هعاطلس ۶ ِ یتاسف یربم توروتک + یناحش رض ردق هنوک ناسقط ا

 هدنروم روک ذم لهمو یدنلوا رش رلما هفرطه نوجا یرلمللا لیدس هلا

 ا هە رشط هرزوا قابس وب و هد و سما یقبص یسمامل و یمکس ینجا هدندب كفن |
 . یدنلق لاسرا رانامرف |

 هکر دهداز قاشس هدهساراو عن هح هناحش رخ هد دم هاماسف یربم كنبر کس ینجا ۱

 فاتح ندا راخداو سح قر هلوا یراخدا هنامرس یدوقن عونون یزکا

 راسد و لار چافر هلوقموب هدند صوصخ و هل راملا افخاو رتس بقعرد راګو اس ۱ 5 7 ۵ دی < ملا < میت ۹ اے

 یراسعا بابراو تسدکتتوارقف نالوا راچا هفرص هنسه رورض حاوح بوللوب

 ۱ . یدلوا راکشآ یخد یمهنعم ةدافر هلالا تس فرط بودا رارضا

 ۱ ایا ید یا نایع ق ا فا
 | كنقولوا هابرالوا ندنرانکز كم كرثنابعا یغد یسکبا ۰ یرلک یربخ یراتافو

 ندناکحاوخ جرم ندنوباه نوردنا نوجما یتفل طبض كناغا رمع هرزوا یتداع ۱
 | نصت یدنفا لاڪ ندناکحاوخ نوجا یافاخح طض كنهداز مداخو یدنفا فا



 | هلاروهظ یتافلخهداز ندکلهسک كم چوا كناغا رع زکلای ۰ رابدناق مازعاو ۱

 . ردشفلوا طض ندیم باح |

 كن واه یودرا یرلک یمظعا ردنصح صخلت ینوک یجند نوا كنهحح | ید ۱

 قلوا هناشن هنغ دل وا برح مایا هلع ءاس . یدلوا مولعم ییاصاوم هبه ردا هاسدوع

 بش و نردصو هدنعانوق مالسالا خیشو هدوق روا هدنو اه یارس هرزوا

 ۳ تر الف راغوت نال ا ورک م هدرارب راسو دن اقا وف فارشالا

 . یدلدا ظفحو عضو

 یرلعا هوست یتراشیا هلتعجامم ههللعتلودرلولب رص هحنساضتقا یسهلاصم شرکب

 هلک مزال یرا هیرتو بیدات هنیرزوا یرلمیا رارصا هدنايصع نکرولک مزال
 هطروا جافر و نابجهبجو یرحک هط روا جاقر و ناسلکدک و امعز ندتداعسرد ۱

 . یدناق تعراسم هنلاسراتامهم هنو اه یودرا یردم و یدنلوا قوس نابحشوط

 وب قاع میاقو ضع #* ۱

 ۱ لع دم هدازهش نالو یسلاو ناهاشنامرک هلهح و یتندنل وا ناس هدعسات دلج ۱

 نجرلادع بولیرب و هاشاب دلاخ یعاحنس ناباب هرزوا یاراو فلک كنازرم

 اشا نجرلادبع هرکص یا جوا یدیشما تعانق هنسراقاحنس ربرح و یوک ید اشاپ

 "ةتفب كرديا عمح هیلک یک اسع هما یبرحت كنرابضمب ندنرلب رقم كنازربم لعد |

 دوحوم هسااشاب دلاخ بو ورو هسرزوا هسنامس نالوا یرقم كنغاحنس نایاب

 هنف رط نالدنم هلا رارف ندهبناماس نأه كردا ۳ ینکحهبمهدنا هل اقم هللا یتسعم

 ناتسد رک نه ید ساب ةّلادىع یدلبا انا هاشا هلادع یسلاو داد یتقک كردک
 هب همن املس 3 هسا شاب نح رلا دنع یدالشاب هنمظنت كتسودرا نوجا یرقس

 راو اع ملت رار ددوو تعاسرب قحا تویموک
 قم وا اتش مسومو ندنکیدسا تعجارم هاشاب هللادع هدنلوو تعواطم ضرع

 ااا 2 اشاب هلادع ندشدلوا راکرد یتوعص كنرفس ناتسد رک هلسسح

 اشاب نجرلادبع یخد ینغاجنس ناباب ینعی هیناماس ةوالع هنیراقاجنس رب رحو ی
 یسهرادا هللا باج هدادغب یناشاپ دلاخو یدردنوک یسيدلرويب هللا هلاحا هنسهدهع |

 . نارا اشاب نجرلادع 0 . یدر و یتسهعطاقم نادنم هت هدف ؟ نوجا ۱

 هللادىع امدقم هقشب e هحتلود یساشا هابسح قلوا یرادفرط |

 ندنعیدلوا زاعاص چیه ینا ینم هنک و دا شلوا لقتسم بس هنکلیلاو كناشاپ

 داخ ینغاحنس نابابو لع ینا تیام بومهدا لمح هنعاضوا كنا اشاب هللادبع
XDسر  



 جی ٩۱ >

 یکاسعو انک | یراتعلخ و هلاحا اش ناملس يافت نو -و یوکو اشا

 1 یدتا تک رز وا E < نددادش هدال والا ىدا ج لالخ هلا اک

 ۱ هب هاب اقم كردا تی < ندهیناماس هلا راکتساو تدالاح لاک یخد اشا اشا نجرلادع

 . اشاپ نجرلادبع یداوب عوقو نیفص "الت هدنسهرق یرفک ۰ یدلیا باتش
 ۱ دادغب هاکعا ماهتفاو موخ ولت دش ك بوشا Oe كه و بوط كرانمهلوک

aنیا شلوا قرفتم یعوح ید كرانم هلو و شلزو یسولنا راشع  

 | تعاحش هدایز كب یدنفا دواد نانلوب یزارفرس كرانمهلوک و یرادرتفد دادغب

۱ 

 ولتدش هسرزوا رلد رک كرد عیحشت و قیوشت هئاس یرکسع تورش و توا

 ES قوح كىو یدلزو یرکسع كناشاب نجرلادع هلکم ردسا شتر

 زارف یرغوط ههاشنامرک هلا ولن | ردق یعر یا نجرلادبع یدلوا فلت

 نجرلادع سکعلاب هرک و نک ردنا بحصت یاشا دلاخ ادعم ازم لغ ا ۰ ید
 اشا هلادبع یدردنوک ینمدآرب هلا صوصخ هما هاتاب هلادبع تردا ناشاب
 تدوع نداروا و یدر وج f N در باوج كرهبعا ات شا

 كي دنعس غوا: كناشاپ ناملس موج س ندلوا لصاو هدادش زونه نکل ۰ یا

 نددادفب هبا هنا بوروک كرادت هلیسهمیاش كا لابقتسا ىا ا ا ایوک

 هشالت هنا لح هانعم هقشب ین اشاب ةلادبع هدهسیا یم هفوخ ندا ا هللادعع

 ندنرلقدلوا یغارج كناشاپ ناماس موحم یغوج كرامه رک کب ر `

 ۱ بول وا هدابز ك یدوه هحدادغب كک دعس هاب راهل وب ,e لئام کی مت

 ۰ یدرولوا لکشم ییفد هسل رو هس رز وا دادعب هلا e باج یراشع ا

 ۱ تحت ا دعس هدهسا دل وا لخاد هدادغب هدج ر لالخ اشاب هللادع هلع ءاس

 | ین دن وا نام هد الاب هسا | هاش یلعحتف ۰ یدا هش دا كوس ر هحنس ودنگ 8

 ال وط نم تا زا دمع ا وله سور دوشدوخ كن هملعتل ود هرز وا

 قوس ودرا لوس ر راختسالایدل ینسهعقو اشاب نہ رلادع هدلاح یت دلوا لعفنم

 و شا هللا دنع ۰ یدالشاب کمردتا تا راغو بم یتسلاوح دادخب كردا

 ھلو هدجراخ ثکی دعس طقف ۰ یدلبا تب ههعفادم هلا ماق هه رفس تاکرادت

 با ولئاربا زسهراچ كلردا خسف ینتنو هلغلوا هشیدناو رکف بجوم هحنسودنک

 یوکو نایاب هلا یاشاب هلا شا دلاخ 0 e قمشووا

 راب رلک هدادغب ید راشا ناماسو ا ۳۳ تدوع یر ت ر ا

 ی

 ی

 ا ا



 عا تا رح A ققتنم هلا لاکا ی س هر ر رقس تاکرا ادب 1 8 د اه ادع

 e E راس هطیسد مص ییلاف و ها 3 ےرکلا A مین تا یسهحش

 نکیا هدقفلوا ه رباخ هدیمص یرللوب ققتم وش راف هب ولهبس ور تی همالاسا ود يا ۱

 | نا ۰ یدروعا قفاوت ههلاسمو توفص :دعاق الصا یتاکرح وللثمو كنولنارا |

 ۱ ۰۵ طو درهشود هناربا یمک و هدا یمک هللا تاقرتسا ی رکیدکب یخد یرلکب |

 0 ید ٌوم هسا كنب راواح واو هنساحا كت رل اد اخ ود أر و روشود هست

 را دنا IAN رضاح یامدقم قح ها وا |

 + نوعاط ناشساو روهظ ٭

 ۱ نوعاط هرمزا هاتسانم تفرو دما ندرصم هدنلن وا ی هس ید وشا |

 ۱ هدنحا را یا E اګر هلوتتاتسا ندریمزا . یدشعا تبار يل 3 |

 ۱ هنداعسرد هدلاح یرلفدل وا هتسخ a. E توف یک چاقر ندنوعاط |

 | نوعاط ندرلن [ راغال ه هلواطاط و یغوآ كبو هطلغ راناقج نديك دورولا یدا |
 ۳۳ لا ندارواو یدتتاروهط هدرافرط لوا هللا تیارس یلهتدخ |

 ۳۱ ۱ اه رلراس ناك ضب طقف ۰ یدالغاب هقلوا فلت رامدآ قوح ك

 راب دل | ما هلن هاب او ربا هر لر هلى

ASمک و ار هباکح هلهح و هب اع  E۳ 3  
 | نوا ویکیا كم 5 نم تب 0 1 اکب هد 2 یناعو 2 ا

 دراطع کوک نالوا لاس علاط بحاص هدیلاقتنا نارق نالوب

 اس رقت هدب لس بولوا هح وتم هرس هل اقم اعحار N نالوان ا بحاص و

 ںم اص وصخ در وعنم ضاصا نم E ىلع لد ۳ ور هغ وا هح رد نوا ۱

 ۰ 39 ِ ۳ ۱ هم ۱
 یس هس ید یعرثد یعل هد ر و ص هرز نوا ندارف 0 تف و اہ یماکحا (ءابو لا ۱

 هوق تقوا وا 5 نوسماکحا يح هدا روهظ نوعاط نام لو وا و لوخد ه EE اوا ۱

 یهسا ۰ یعد نم عر یلعو دقت نم ىلع ةدهعا . یدرلردا اعد داو |

 سن 0 1 ۱ 5
 شمالوا E باصم یک و یزح ندشربماو تقلا ناجا هکر ید هداز داش هدعل |

 . E O E Eی 4 ۷ 1 :۱
 باب را ندا تاعر هس ر و هس رخ هرز وا هب اعحح یار نیا شمال اق د رور جم

 تباصا نوعاط 2 ردو هنا اھ هلا تع تناح ظرح ا هراخ حا 7 ندتفد

 ردق ش نوا ندناناو زاول ذ ندم هازحع راد ید رقح ىدا تیارسو |

 نماو جرتسم ندمضع طخس لوا سهاح ن زالاعلا تر تانع اب هلا هط وهج سوق ۱

 نارفا E نافرع ی راک ا صعل تم الت و نادا نعط هکر دقوش تولوا

 راحات ۰ اتا ۵ )ر قاه ییلخ هنامز مدرک هد هسلا قدل وا ناو ات
 رز وا

 ( ندهج



| DE 1 N E مر E SE OE E! 
 هک اذه جم كدا نکس ی رطاخ لا ااا مدا تل ع تز ۵ لہ

 ۱ هب راس ضاصا ن ضع راس 5 كالع و سک ر چمه ل ن ل E همه ك 31

 یلاح تقمقح هاب دف هللا نذاب گر اس ند ءا اع وو بونا یالتخا ا طی مم ۱ 1

 | ثكنهساهتلا هدقا و یا وب هحناک هو و ردو هس رو Rk ۰ ردراشما نیس ۱

  هدمالسا *یدانا امدقم رظن عطق ند را وب هد هح رفا كلام یی دما دابر و اتقا تاعفدلاب |

 كلاغ یک رانویو یزواو عرق ندا هناما ینسلاها قلارا قلارا ابوو نوعاظ نک

| 

 مودعمو عطقنم e تراظن و طفح تلع و اللشسالادم هددهعلا ب رف هداحا و

 | هنسهجرد عطقنم ید یتاع كحبح هدرلاروا یلهدیا روهظ یملع را

 یناصوصخ قلعتم هاطاربیدتو امکحیار كداوم و ۰ ردمولعم هفوقو ب را یک
 ۱ راح و لب و حط هلع ار را اب یلوا دلح اد هبط ندربقح دنع تاقىلات

 ا ا ربخ ا ن الا ىلا قر هشلوا ضورعم اضتفالا ن ی

 1 بوح و ه کل و ۳ زاوح 1 نحا و ردح ندان و کن دلاق ب ول وا یا ربط و ۱

 مر ¢ تولوا ید خر تالو 2 یجد هدنصا رتفاو ۰ رات مأت تصما تل ۱ ہہ ۳ ۱ ۳ ماس نا ا میت جهت | فا

 ۳ نالوا ی مترجم كاس زحعم تاق أ هوب ی سعو یس اراق NS تكیازف تمساح

 ۱ ندا ر ( وهط هد لالخ ی" هس ید نوا رو زوقط كم وح ص یسلس | ۱

a 4 ۱۱ ر 2  

 | ماش هدب رلتد وع هب داعس هناتس ردص ند رازو جح ءادا هدنساننا نوع رشح ن وعاط

 نالوا یم شا 5 1 1 ۳ ۹ص وصح ول هلا اهّمف و املع صع هد رب وف و ْ

 یهتنا د ردفا هنافصنم رظن یراع ندصعت و هجا هنس هسفن هلاسر

 ۱ هد داعس رد E ۱ وعا اط ل وم هن ها تیاعر هر هظفم 8 PETA كت و ول وال ایا اى ا ۱
5 

E E 7 
 ۰ یدا هو نام هک دتک و هدکعا ا رحا مدهشه دم تروصر ها هی نک

 هعاق و نسل و لاسرا رلر رع هحیقح هم رلوش لوساتسا ن رط ییاعبات 0 وش

 نور رد هلغج وا نقل یرلما رفد تا یر "ات وم نانشاط هب 5 ن نادن را وس

۹ 

 ر زج ۵ ران و و ° راقم 28 راوح رلهب رو دحاسم و عما وح صضعل ك و ح

 | طساوا راهزانج نال روک ندنرلوق لوبناتسا هقشب ند رنو نفد هه راک لاحم |

 کو EM A زون كس ا

 . یدرولواز واحتم یسح وااضمب و ز )وب کیا كس یاشار ءار هلا یحازاغو و |

 | هب هریثک نوش فلت و یداعمایو ناک اک هللا یراب تیم و .د هداز ین و

 روس هد رلدرا م اد ال ادعب ف داشع تالاح ندنع دل وا یدان یار قفل وا توالت فاّمحا هو

| 1 ۰ 

 هب هه رش هر وس توالت و رادصا ف رس سما N تربس یاص ضع

 راب دل وا راج ود هتشهد و فوخ اهد تاق رب را اک و راغص ندا عامسا هدقدنل رادسا نا



ِ E 

 هک هب زس ۱
 هر ول ص هب راس ع یا ندنطالتخا ترک هلربرب تارا هاس ره رطف دع نکل 1 ۱

 و زکلاب و جورع هترفو هجرد هکدنک یرغوط هلاوش طساوا یلات لاند |
 كاله فاقح اهف رش ةروسیدالشابهکعاج و رخ انومردق كس چوا هیمو ندلومناتسا
 |[ هکعد رولوا یبلا بضغ جمهم یتوالت هدمایا هل و ندلجا ینیدلوا ربخ یداع موق |

 هرکص ندنوک شب چ وا هنب اداقتعا هللوق كنب روص (اع ضعب ندا تراسج |
 . ید وا حنم ۱

 12 دا وا انزو قسف ترک راث | اوو نوعاط تودح کرد یدنفا هداز یاش هت

 یآریخد اهفس تیعج قیرفت هلر احماو مده یی رلهطواراکس نالوا ایقشاعمم ءانتبا |
 ینوک تس ی زکس نوا كف رش لاوشیشان ندقل وا اتا یوقن هاح بابرا ضعب باوص |
 باحصتسا یل رفاوو تارف و ناطباض رادقمر, ندولقاحوا و اغارامعم اشابماقمعاق ۱

 یتسهلح هلراهط وا که دنرلرز وا هناخشاق و هدنغاقز رک كلم بولک هنسوق هحاب هلا |

 روا اصاهدتعاس جافر تون الشا همده یلاعصااب هاسهلم اغارامعم بقعرد |

 ۳۱۳۲ وام هنلخارا یجافاقو یحولاق یهدنراف رط اش اب مساقو هطاغ یخد اشاپ |
 ندشحاوفو لذارا یرلهط وا رک راک نالوا هدرلناخ قحا بودباعلقو مده یرلرب

NE۱۳ ۱ ۰۱)وا هلو مده هدهلطلغ كركو هدلوبناتسا درک  

 ۳ ۲.۱ ی راهتم كراهتسک ضع شلوا توف هلا نوعاط زونه هدتسضعب |
 زونهخد یسضع و شلوا هنوعطم ضع هدرلهط والواو رايد ردا لسع هدراقافز

 یهسا ۰ ىدا روهط یخد اس تم شلوا توف |

 هدنجراخ یسوق هحاب یراهطوا راکس نالوا فورعم ود رم ؟ كم الا هحور |

 بولوا یروش و قسف لح كنابقشا قوحر و یعقوم ,E زوت وا كرا رحیکب
 نابام هدا لوا هتمده ككرلهطواوب یدیشلوا قورعم ود نحرك كلم هلتهج و

 لتلوهس كب کوب اشاپ یدشر ماقمماق ہدلاح یتیدلوا شمل رپ و تیمحا یلیخ هجن ویاه
 هلیسلوا شمل اب ین رش عماح تیاده هنیرلرب هرکص ندنمده كرلنا ںولوا قفوم

 ۱ هنر ۰ ردشلوا و هلا رخ مانالا نب اشاب یدشر یالوط ندنو |

 2 و ۱

 9۳ قلا ید لئاواتیاهن تولوا هدکعا ارجا یمکح ناک ناک نوعاط
 ۱۱۲ رادقمر ابو تلع هلنا اتش لصف برقت هدنسادتنا یعور لوا نرش نالوا ۱

 هفمقح هزانح زوش قحا همو ندهنططسقروس لخاد قرهلوا لئام هطاطحاو
 یسهحنک یسترا رازاب یحسل | نوا كلوا نوناکو یجتدرد كنهحخایذ ۰ یدالشاب
 یلهتسخ نوعاط هسرزوا كلوب یدلوا قوعوص ولتدش ك یساد رف و یدعاب راف

 ۰ یدل و تفح نوت نوس یغوط E رخاوا هاه یدلازا

 ( یاش را



< qo Bm 

 هعج یځزکسو دراطع بکوک یسهحیک یلاص یحنش» كنهحعایذ هکر د هداز یناش
 هلا سمش هد دح را نالوا ا ا نلد هد راب ا لحر تک وک نیت

 ندنسادهدنو كناتش لصف هحئازو لئامو ب رقەقارتحا هج رد یر هقرهل وا حج

 لا نوا كل "وا نوناکو ید درد یمرک كروب نم هام هن هلغل وا لئازد وعس هسا

 ندلل فصن و لدسم ه یاش مر هل دش بقعرد نکا ییونج اوه ساک نا

 یخ لصاح تدور ددش یسادرف یل بولوا لزا راق رادقمر هح را 6

 هدهح | یذ خلس قحا یدلوالزان ردق هه هج رد کیا نددومح هط در و رح نازيم

 بر ترضمر چیه نددرب هروطو راحشا هاساکرب ندعس تاثت ناو عوقو

 ٠ یهتنا + یدلوا للقتم ءدانز تب هرزک دم تع یا

 یشاهبا هظفحت لوصا تقولوا اهد قرهلوا ققح لضافو قذاخ بطر, هداز یناش

 .یدیشع,اتابناینفیدل واروذحم رب اعرش هدنوب و هیصوت ار رحمو ارب رفت ی راصوصخ
 نکل ید راو ی دا ا انا تاود ی کا مه هلیسودنک هدرصع لوا

 هلب رظن قساصتقولوا هران دا ظفحت ند هب راس للع وللثم و هلبسح یسهباغ كصعت بارا

 ندضارتعاو نعط و و هلسط ییانمهعرش یظنحیمک سان ا هلتهج و یدرولفاب

 یدرازعا تاعر هر هظفح لوصا هلا زارتحاو فوخ

۱ 
1 
# 
۳ 
/ 
۱ 

۲ 

 هدنلالخ ئمام ید رد وا اشان لع چ یسلاو میم اد

 هند رو ل والا هدلاح ی دلوا شہلا ساسان و مر ین وصا هنش رق هد رصم

TET | 

 .ردشمامهلوا ارحا اهد راس قور یا ا
 شلوا ضارتعا فده ید اشا ىلع دمت یالوط ندنسارحا كنلوصا هنثرفو

 یراضارتعا والم وب ت رقم س دنازاق اتسع هداننا رب ا ی د
 زا ر زس را

 3 ناتس رعو رصمعیاقو دا

 كنسودرا رصم ندا تک رح هتنرزوا راساهو هرزوا ینیدنلوا ناس هدمسات دٍاح

 قرهقاب هل رظن قجوچ هاشاپ نوسوت نالوا یراغوشاب لرکسع یاسر یمازهنا
 هدلئاوا یسهس ید شرب وا . یدا یشات ندن راکدعا لاثتما هن اوا ۱

 یتاریص رلنا یدعا تافتلا هرلنااشاب لغد یرلکه رصم یعوح كرکسع نوغزوب

 ید یشاط هدا بوبد یدلوا رل هدا باس هتم زه رایراوس یدرلبا لمحت هیر ر

 | هاش نوتسو كس رلودنک یراتع زه بس كرانا هشا اشاب ۰. ییرابوس یسع أ

 RE e ١ هه یالوط ندو هام عم يدا قىقح یه دل وا یراتفلاخ

 ِح ر "
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 یراد هن زخ ناه یهر ی هف رف ییدایا سرت اددحم نوا یسهظفاحت كعب | 1

 لالخ یدمشمر و لی و اشا نوسوت هاش ر ط شل وس هدم ر ع لالاخ هلا هب رایان ون ۱

 اص رادحا هب 9 رف یدلبا بد ۷ هرز وا تای ه زاخ بداح ار جد هد رفص ۱

 . یدیشملبا بصن غوبشاب ینغا
 و ۳ چارت a ج ۱

 .ناماسو تا وخ هلا E اص لال وا ی رلکوم و aS N نوعزو

 ۱۰ رها بولک هرصم هدنرخاوا هرخ الایداج هلش رط ربصق یخد اغا |
 هدهسلا رل دش ورک لسو هو وقح هب هعلق هاب ما كنا شاب ۱ وا كحر رو ۱

 هدلاح اوا قم هد رله اخ ی هدقال وب و هد رصم هلتهح یرلفدل وا نما

 ید دن رافدقح E یک یتیدن و هدکبلک هدنفا رطا یرلهناخ کر ۱

 رب رنک رح ءوس هارلنا اناذ هسلا اشاب ۰ یدا راشمتک هلکلهلغ ةياعر هطابتحا |
 اهد تاق رب ندنراقدنارواط هنازرتح هلو هدلاح ینب دل وا EE 3 یالوط

 ۳ ءرزوا لاونم و لاح ردق نوک یعرکی و یدلجا یراهرآ هاتم وا رکلد |
 3 رو یدسک یراجرخ دارکاسع یهدنراتعم و كرانا اشاب تباه ۰ یدلوا

  هنیرلودنک هلبا افا یتیراشاعم کارتم نالوا غلاب هبهسک زوب زکس a ی
 ندنوب طقف رابدالشاب هنعاص ینرلاشاو یضارا کهدرصم یخد رانا ۰ یدریو لو |
 بودا كرت یربصم یرلکدتسا داتا نطوو یدلقص یراناح هدایز كب یالوط ۱

 توفو شلوا یحاص راقع هدرصم یغوج اریز یدک جوک كب هنب زود نک ثمتک
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 تست سس تست موس اس سس ا مع ا تیم دست سس سس سس سس دم ا ات یتیم ی س اس اس اس سم سس

 راب دنا شلا ی راک اخ نکنز كە رصم یاصا نالوا

 كناشاب لع دم یالوط ندنرلکدک نا وشراق ندعن دوخح دوخ هکوللاح
 ۱۳ هل رط یصق كرا رطاخرد ینلاحا یا بضغ هیراودنک

E 5 |هلا اغا دمہ ا زال یرصتم یعل  IEهدن رلدورو ه مهم هکدناش هل  

 ید اغا دجا زال هسرولوا قحەنلوا هاماعم تفر ه دن رلّقح ندنف رط اشا ىلع کک

 ۰ شعا راشعا هلواقم هرزوا كنا كنج هلبا اشاب كرهلک هرصم هلیرکسع |

 هدایز كب هدنحما رکسع و روما ردمو روسج اتاذ جوق طاص هلبا اغا دجا زالو |
 ی یلاوح لوا هلا طض یىل باح امدقم تولوا لامداب رول اص ی رطاخ

 هطاضن |ت تحت ییراید طوس یک ینیدلوا اغا دحا زال ندا ریهطت و هماخت ندرانمهلوک

 هل رظن یشادلوب وق لوس هاشاب ېلع دمت ران ویو ۰ ىدا جوف لا ید نالا |

 لع دم یتح ۳ را لزتت هعفلو هدنتل | یسهدناموق كن رللغوا كنا بوقاب
 ۱ یب ھارا رادرتفد یل اعوا هنر و مازعا هزاحخ هاساعم اشاب ¿ نوسوت یحوف اص اش اب |

 3 ر E a جوک دحا زال ی ۵ هدمرب و تىما هننهاوا ككناشاب نوسوت و و

 . یدا هدقل وا عنام هنن اارجا رک ا كناشاب مهاربا ید اغا

 ( لصاما )

TO SEL اصن 



a AV 2 

 a كما NE تموکح ز هد هدرصم اا ع دک ل
 | یراتمهلوک نال وا ۱ یی هل مد ررتصم ور در رصع ردقوب ر ران اق هحش وب بولوا

 یر كاهیرصم یاما نالوا ضرقنم زونه هسیا راهدرک رسوب یدیشما اجا
 اشاب نسح هدرصم هدن رلکدتا ماق ه رح هلا اشاب یلعدم و یدرارتسا قعوط

 ةلرلدوانرا کهدنراتعم رلهدرک رس نالوا یرادف رط كناشاب یک كب نو

 رادوان را عقاولاقو ۰ یدرازعا هاتشا هدن رلکج دا دانا هلت رلودنک هاا

 e ب ودل را E ههر یراسسرو رد یقربع تسوق هدایز كب

REج : ۱  
 لد ما دز EE ول رب ی وح تولوا نمد ر هد رمحم راد وب مو ردهشاط ك

 ی راب ۳ كح وق اص هلا اغا دا زال هماع ءا . یدا رلشعا راکفاو راوطا

 | قعزایا یرادوانرا لکا نطف ینهقیقد وب هسیا ی یدا لکد یرغوط

 ٠ كرلنا كردبا ملست کب ندیاع هلا اشاب نسح ینغوج كنم ناشاعم ١ رتم هرزوا

  ندنرلهدرک رس نالسک یراجرخو ردراشفل وا ی وس نوا یرالزاب هس رارتفد

 ۲ هکهابوش ردشلوا رادم هل وصح كدصقم وب ید یافو عوق و هدد رص ول كکی دما

 | هنیرارتفد كب ندباع هلبا اشاپ نسح ررب ررب یغوج كرادوانرا نالبسک یراجرخ
 ۱ 2 را دالاشا هغمل زاب

 هاغا دحا زال لاحرد اج كن ساقفر هلا چ وف اص الا هحور و

 | كرديا كرادن رانکسمو هناخ هدقالوب هبا عح ییرلرکسع ربارب هلی راما تیفک راعشا

 ینعابنا صاوخ هیاعر هطابتحا ید اشاب یلع دمحم ندنراقدنلوب هدلاح جنقروق رب

 یک یتیدل وا رادربخ ندتفک اغا دجا زالو . یدشمالاشا کمر دا توس هدهعلق

 | بوسک یراجرخ كم راشادقرا )  هرزوا قلوا هنا هغمشزوب هلیا اشاب ىلع دم

 ندرصمو ی هد 4مل | هل وا ناس شەر رونا قمر راقمح لد ر مهم یرلنا

 بوزاپ ت هاب ىلع ا ود ) رو تصحر هداکب هرز وا كرتک وک

 ۰ یدیشملنا لاسرا ه محم هام یک [

 كی وتکمو | أرل هدر 9 کى 3 اب لعد ۱

 ندرصم كتنساقفر هاب | چوق اڪ ناه كر دیا تیقوت یک ی کرک

 یح E یا ل اطم هفاک كن لو دا لاحعتسا راک فو |

 شملافقو کا بولا راقع هحیاخ و دحسم ر هد رف یسهناخ یدنک چوق ٍطاص |

 هسیدتسلا هن اشاب ىلع دمع هده با شمتسیا كع روس قایا زار هلبا اعدا یندلوا |

 قثراو یدشارب هایسورب كجهدا هنام هنسیرب چیهو یدرو بويا در ینسيرپ ۱

 (تدوج عرا)ل 0 ۷۶ . 



 ۸ س

 ۱۳ ن دام هلا اشا نسح ید یعوح a NE ى هراذتعا

 ۰ یرلک فعض هرات وق هلغلوا قحتلم هنسراقاط

 ۲۲۱ توروس ی راعبا ك رح هلنا اقا ناملس هدنطساوا كنامش كلور لع ءات |

 بوقبح هلبرادوانرآ ردق زوییکیا نالاق هدنتیعم اغا چوق اص ید هدنزوقط نواو
 . رلیدلاق هدنتعم كکب نیدناع هلا اشا نسح به رادوانرا قاب ید

 ینوک هعح یحنم رک كناعش ناه بولک مات نانمطا ها شاب ىلع دم هنرزوا كتو

 ینوکی درد رک و یدردروق ودرا هد رعنا باب جراخ كردا زاح رفس منع ۱

 . ید راقح ههاکود را یر e فاوط |

 هاعا دجا زال لاح رد یک یرلکدتک ندرصم وقح راهدرک رم الا هس خر |

 مات یا دحا ینومضم كنهماتاوح . یدردنوک هما یتاک بوزاپ همانناوح

 ناس یاسا ىرلعفدو د رط موزا DS هاب | جوق اص : E .یدا تراىع

 2 لار تدومو صالخا راغم هل وا ندسودنک قرهلوا |

 ی دتسا كتك لاح هم هفام عم ب ولوا و 9 بج وم ی بولي را هلتهج

 رج هدب واک هرصم 0 هب هحاق رب هچ راکس طقف و ینحهسهنل وا تعنام هد ردت

 ۳ ۱۶ عمر و قرهلاوا هراشتسا اهافش راصوصخ ناسهلوا لباق یسهدافا

 .یدیشفل وا ناسا همرال ا هناعا دحاو نابمرد ینح هل وا بسانم قفل وا مت

 ۲۱ 4 راتعاو تشح نالوا راکرد هدنا رکسعو بونادلا هرلزوسو یخدوا

 یسهحک ین دب یم رک كناضمر و ب واک هرصم قردل وا راکس هعاسا زا ك لاح رد

 IES اشا قردل وا هلداح جسم یرله ر واع هدک دشروک هلا اشا بوق بح هب هعاق

SEاوکو رای د راقبح و راشدط ییاغا دا زال تورم هن زا ه را غا مهاراو ك  

 زار هلا او فطل یا وللو زرول و ىر س ا یدح كناشاب ۱

 راید هناشاب یع د قترا ۰ راادّسا مادعا هل رف ر . هحک و رل دنادلا تودووا | ۱

 .یدلا ر راکفا رصح هزاخ رفس یحدوا یدلاق هل مدآ رابوس روس هځر د هد ردم

 هب هب ز اج علاقو ! ) هلک

 هم رکم کم ریما و هاتلاتسا و فطا یرلب رع م رک اسع هدید رد ی ۱

 طض یهدددح هلا ا رفص هسقع هب راح الب هلن رلرب دن كنب رات ضح بلا ف رش ۱

 ا دوا نوا كلاوش « یدیعلوا دراو هرصم یربخ یراکدلا ا
 ۱۳۳ ۱ هلع هراساهوكناشاب نوسوتو ۰ یدتک هزاخ تناحل رکسعلیاد ب |
 : یدّتسا دورو د رصم هدنش نوا كن ەدعقلا ید یرخ کیدا تره هدرونم ۱

 ۰ یدلزاب همان ریش هبیاع باب لاحرد ندنف رط اشاب ىلع د# |

 ( هدر



e 4۵ = 

 ه ردم فر وا كن هحيعا ید یربح یی دن وا حف EL هرونم هدم هدول

 E یاو هر ونم هدم نوک یجنر نواو یدال دا یل بوط قحبل وا لصاو

 هد مهم هک یخ د ناضء نالوا رمأ ندنف رط رام اهو هد هسدمو یا رس حاتفم ۱

 غا فطل ی” اغا حاتفم ندنف رط اش اب ىلع درج E ندک دلدا ناسا رک نوک چوا

 ۰ دارد وک هد هلا

 ( ۱۲۲۸ هنس علاقو )

 هنیدم هلیسس هبلغ هرارباهو كناشاپ نوسوت یرکسع رس زاخ ورشم لاونم رب

 د ید یا یس هنس کک ۳ N كس وشا یربخ یجتف كهرونم

 ندا ا هبملع بتارص هرزوا قل وا یسهن ارکش كااباج حتف وب قحییل وا لصاو

 . یدلر و رل هاب هناوذ قوح ر

 یتطصم نالو یسالم رصم هدانا و بولوا یدفح یدنقا هللا هخ اطا رس قسسا

 راکرد هدنحا نم حرفم نوحعمو هلشس انم قلشاب مکح هدقسا رود یدنفا تحهل

 ندنک و دا سم رد وب ی ودنک هنلاح ر نواه نوردنا هلسس جازما نسح نالوا

 ییدلر و رل هاهلاوذ قوجر الا هج ور هلسهسالم یف كنهرونم هدم هو

 یدلروس ناسحا ی” هیأت ی ولوم هر ونم هنن دم هد رفص لالخ ید کا 0

 لئاسم ضعم كندنا راهب ىلع هجاوخ لصالا ینارا ندمارک نیسردم هدانا وب هنس

 یا دل وا شما فىل ۳ ی واح یهیحاسو هیس دیه ثح امو هماسح و هر د ردات ۱

 هب هسماخ یس هسردم هل وا مد هواه روضح ندیمالسالاخیش فرط هلاسر

 وا قفل وا راتعا تشعم هدعاقلا سح ردق هش ولومو یدلروس عیفرت

 | قوس یمهرانکل د یارو قاحرخ دهدنشورخ كو یا ها
eندشعت هلا نوت نوت قر هلوا توف یدنفا راهب هراګ هدنحشا یس هنس  

 هلع هللا ةه ر ۰ یدلوت روق

 ل۔اخ نالوا ں دا هب هن ردا هدعل و جار >| ندلاوم كلس هاساونع قلاشاب امدقم

 یس هرف هلا قلن ارم ريم هد هرصوب یځد هنس هدهع اشا هللاروت دم هداز اشا ده

 ۳ هراز رد تروص هنج وتلا یعاحنس

 ندنغدلوا شملبا تافو هلدوعوم لحا لولح شا هلادع یطفاع صراق هحدقا

 هلسترازو ءاقبا هدم رح لالخ هیاشاپ دوم ترس نالوا مقم هرازولا عوف هديل وساک

 هرزوا ییاها هن رد تداع هدیلح هدانئا وب هنو ۰ یدلدنا ناسحا ینلظف ام صراق

 تل اغا ن دلا لوا هداز را مت رب قرهنلوا ل تاب لار دو



 | یدا E هح ول یت یا س اوس ا لئاوا د a هدهع 0 ۱ ۳ نا

۹ 
IEم ر هلت راد وط تع رس جاق ر : هنلمعم و 1 ٤ كسلوط انا و یدلر و یجش وط ر  

 ۳ ىدا زومام هه رو دات كن ایت شا قا رس نانو: هدنراسب و
 ا هرکس ندک دا راد ا تاقا هدننسهقن رادکسا تدم و

 . یدلوا مراع هنناح |

 | یە یتا یعرکی و روهشم ن E ,اکب یل ر اوا

 ۱ مروح یحداشاب د یل هردف نالوا رو 7ام واست تأ ا هدناد ذ یلاقو |

 ۰ هر انسا رع عیاقو ل هک ۰ یدلدا ر و رسم هلا ی عا ےہ

| 
 آ

۱ 

 ۱ كم رح هللا نایضم ما و هدم فرش حاتفم اغا فطل یس اغا حاتفم كناشاب ىلع د

٤ 
 حاتفم و یر را هعخ یسادرف ۰ یدلو لوصو هداعسرد ینوک اا یمرکب

  Eنا 3

  ۱*یلاومو مارک رودصو رل اشا نادوقو ماقمع قو یدنفا مالبس الا حسس 5 3 وس

۱ 

۱ ۱ 

E ۱یرابلاهنع یضر یراصنا بوپاوبا یاب یالآ هلمابو ولقاح واو  
 E یالا نداروا بودا لاقتسا برش حاتفم هللا مالسو تالص و بو 1 و ۱

 ۱ | هدف کت شوغآ كنساغا هدامسلاراد فرش حاتفم هدنس هقرا كيالاو ۰ یدلزود |
 ۱ ته تسوس ترصن تسدو ۰ یدلروتک هو اه یارس هدلاح یتیدلوا ۱
 ر رل هنسهمدخ اانا فطلو یدادایلست هبهانتفالخ |
 رم هب اعا فطل هد ۰ یدلروا یو ید كنابضم ریما یدلر و N هک

 2 یدلروس هداعا ہ مهم هاساسحا ی هس ر قلارم ۱

E AL |ی ب  
 هنمس وم ا س طوو بولو ۱ راختفا مرا ۱ ھ N ال وب و لار ۲ ی ۱۶ رش ۷ a و |

AR ۱نالو ا ی رف كباہند ص و یا ىلع یابرا یالا هم اس 8 وا ف  

 . یدبا رلشموش وا هداعلا قوف رلنلوا شلک ندا رفا
 مایا هسغلوا فداصم هوا یعرکب كنور لوا نوناک مرح غ هکنوح

 هرکص ندنسمرکب كمرحو یدلوا ولتدش كب اتش هنتسوبو یدیا نیم را |

 یہا یتح یدلوا زا یدک وط رازوب ا یدعاپ راق قوج كب

 ند راي دنغس زو و راق یارطا 4 رفح نالبحا هد رده و قرهل وا ناسعآ یسهامع |

 . یدل ود هن رل رتم هعلق

 ۰ ب 5 ص ۲ 2
 بم رو هح رد چ وا هام دن و م مربا حس 3 لحر ہدہس هخار ولد 2

 1 ۲ 6 دع )



 وا زر ول ج دو هلغل وا فدارب رمم و ج N ا ۸ یر 2 ثالح رز هلا سەشو طواس

 هراسخ و فر و تدش EN اب هفمعای راق( ا یجنم رکپ 3

 شا كم وقص هام كل 3 رد کک هلا لاح وب ۰ یدالشا >8 تالصو تک

 لا سا :یروعو ر هرعورب کود الام هلا راز و قاوسا لونناتا 8
 ا یس دام یحمعلا HS رامر روا یر رود لر ل هداح نالوا E رع هغمر راو هن راهجر هد

 OEE اود یرلراسب و نع كرالو یر 0 ک نولب ر هلن | نق 1

 قرهلسحا رالو ردق كحهع یرارک راب راک و لاحرو یرارک راب لاحو یک
 ید مایا زار ۰. یدنلوا دادماو تن واعم هل ر طو هقدلوا هرات دا روعو روص

 ی کن تام مشی شام و لقب وام بوک

 census eens ۳ ۱ یمن

RE:کک دوعسندا(مءدنو تولوا بر اقم ردو هح رد ید ۹ ۱ 4 رام 5 تر  

 | تدور هلاجلت طوقم ۱ ؟ نال وعوقو ی

 ۱ E شا هنف رط تدورب ندام دامحا هطق در و رح ناربم کی دل وا دّیشم هده ضر | 3

 ۱ دمحنمرلوص ید هدرلهطوا ضع نالوا قاحوا و لقنم هلع ءاسیدتک ردق ههجرد |

 ا هلد وکر و دوه ردق هنس هناس رت هناخا ی دو ىلع هح تانهباخ دغاک جیلخ بولوا

 هدقاس وو قرهلاق طوب ص رلقاق هدیلاوح لواو دودسم یرالوب یوکصاحو بوبا |

 نزادعب یداش ؟ كناوه ةا لواو یداعم ردق هئس هل هعج ینح وا رقص هام |

 ۱ ِ ا هلک هددص زا لسا کل وا یداب هتم هلادتعا هلا جد رد

 هم رکم «نکم سماو تعواطم نابرع اشم یک ؟ هدنسلاوح هروس هتیدم ا2ا نوت ول

 اعا نوسوت ندنکیدشا "تنواعم هاهج و یه هنیا یرلتررضخ یدنفا بلاق تا ۲

 طض ید ی همرکم کم هللا هدخ كردا تکرح هب ورابا ند هرونم هسدم

 نالوا a فاط ندنفرط راماهو هدک دن روت هن رزوا فئاط ر تا

 صالختساو طض ید فئاط هدنستلا نوا كمرح هلکعا رارف ییاضم نامع

 لصاو هرمعم هدنس دب كل رفص یریخ ید وا طض كنهم رکم کم و ۰ یدشخ وا ۱

 | نوک چوا هدک راک یربخن قف كشهاط هدنحوا نوا هدعلو ن قحبل وا

 . یدشمناق ارحا 5 لتش بوط هدرصم |

 هن رکسغ ردا سر ودرارب هرزوا كامتک هزاخ بناح اشاب یلع دم هدانشاوب

 | هدیزرط یبهملعم یکاسغ اوروا نار هلکمردسا ینا عراق د 8
 ۰ یدرر دتا ملعت ید ین وصا یس هب راح فص )

 كل والاعس رهمان ریشد نالب زاپندنف رط اشاب یلعدحرتاد هنغب دن وا طة كن هم 5 0

 داما دع ناطلس نوک لواو ۰ ۍدلو لوصو هتداعسرد ینوک یستربا هعج یک وا
 نامرف یا بوط هتغه ر هدنداعسرد ۰ یدلوا دوهش یارا دهم داره مان ۱



e ۱۰۲ رس 

 ۳۲۲ نوا یربمعت ككرلهکرب یهدنرزوا نامرح هارهاش نوک لوانابهو ۰ یدادبا

 ۱ ۰ یدلروسب نببعت ینیما
 هف وصايا هد رات تق و نانلوا نیدعل ندنف رطیدنفا مار نمحلاسر نوک لوا هب

 . یدلتا لع هنسهلشف راج هج هدن راوح ناک

 كن همظعمهمک هسرزوا یسفل واهفصت و صبلختندج راوخ كلهم رکم کم الاب هج ور

 ١ یم هنک ودا ر ا ىلع دح یو ندنف ظ اشا نوسو ۳۹۹ حاتفم

| 
۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ ماست هل یهانتفالاخ ترصح ناو د نالوا نه رمشلا نیم رام داخ E حاتفم یجدوا

 أ یسافا a ۲ یدیشمردنوک هلوبناتسا ها كم لیعایسا یلعوا رکید هرزوا كما ۱
 ۱ یعنخ وانوا لو الاعس ریعل مدقمنوک یا ندنالصاوم وتدوع ه رصم كد اغا فطا

 لوصو هتداعسرد هدنس هرغ یلوالایداج هلا تک رح ندرصم كب لععامسا یوک |
 ناس هدالاب هن قرەنلوا لاقتسا هددراصنا بوبا وا ید تداعس حاتم ةموب هدقدل وب

 هد لک شوغآ كتنساغا هداعسااراد هلا الا و یالا نانلوا سرت هر ز وا یی دنل وا

 a ه یاش داب ترصح دوم دو ۰ E هن وب اه یا رس هدلاح یی دل وا
۳ 

۱ 

 ۱ اعالا هالاح یرلقدلوا دن رض زیدی رف دنح ندناساهو ناصخیعتم ۰ یدلدا
Eا ا رلنوسهمنک وا یشوک لای هرکص ندقدنلوا یهسعتو رت  

  تارهوح قوج ك یدلقاطكناج یدلربدک تعلخ هدنوناه روضح هکب لعاساو
 ا ها هدارابو ۰ یداروس ناسحا یناربمریم هو یداربو
 ۱ یمرک كنال والایداح و . یدنلوا سر راتفاض هدن رلهرئسم كح ا زاغو هنسودنک

 ا تست مضح یا ناخ دوم ناطلاس هدرلهطخ ین وک هعمج شل آ
 9 ارد ندنف رطیرد كناشاب لعام یدنلقه والع یف! رش طفل یزاغ

 ۰ رول وا دارا هاش ر (۳) هدرز یروص كنهئاق ینبدلوا

 هدازهشرب ند راب رهش كاب تلصی د یسهحگ رازاب ا كنه رخ الایداج

 فرطهدانناو یدلداکلنش بوط هتفهر و یدلروم هبمست نابع ناطاس یدغوط

 حلق هیاشاب نوسوط ها هکم رماو هاشاب ىلع دم هلا اغا یاب یه وهق ندهناهاش

 کب میها ر | رادرتفد یلعوا كوس كياش اب ىلع دمت و E E موخو ناتفف

 نوا كن هرخ الایداج یش اب یوه نذنغل دل وا IE راع و و اخ ا

 یهینس تاه رشت قرهلوا لخاد هرهش ها. ایالآ كوس و ل اصاو هرمصم ینوک ینکیا

 یتعلخ هدنروضح كنبرد نوجما یت ایا | یا ی O شه ا ماست

 . ىدا E لناح ه ردص رور دنح بود

 هبمسآ ناطاس هما توعوط زفر ند رای ره ش باص ا كا : ۷ هام

 . ردشلدبا یکلنش پوط نوک چوا هدنداعسرد ید نوجا كناو شلرو
۱ 

۱ 
۱ 
 ح
0 
۱ 

 ( لیعاسا زا

 ےک فتو



۱ 

 کو لاح توشسیا ینسهب رک كکب فراع هداز اشاب دیج للاخ یسالم رصم اقا |

 ی دلوا یحوز كتشادندق زبقكنرات رمضح یدنفابلاف فر رش ینیاضم نامع وشا

 هتعاجو تاس لها قرلوا ندهساهو یاما ربهاشم تورم هنهدم یاهو هدلاح

 بلاغ تولکیراث وعم كس اه و د وعسهدهدعملا ید لالخ ینع هداج اكوا ۰ یدناراشک

a ۱۰۳ i= 

 هده رص یا دل وا هدکعا اص و فود هدب رلورمسم یخازاعو الا هح 2 اما لععامما

 ارجا ی راځ اود زا شا هنس ةداراات ندع دلوا لاعلم وتولد یا
 .یدا وام زاعه رصم بناح ب ولا یتسهلءاح ه دن ایش رخاوا اشا لع امسا دع .یدلدا

 ۸ افنیشیقو هدنسالاپ یهد رزوا یس دنا (TE ن زاب ردو هراتفو نه هتشدا

 مناخ یلرصمو نروس رم ها ماشتحاو نع لاک هدنغانوق یهدنراوج ینیرش عماح

 . ردو یدنقا ماخ نالوا فورعم ود

 كردا 3 نا رع لح ر هنشاب ی ندک دسارارف ندهاط ینیاضم ناععالاب هج دو

 3 0 2 ۱۰ ۰ ۲ ا ۰ .

 هل رکسع ں عو كر یرات رضح یدقا بلاغ ف رش هدد رلک هسرزوا فلاط

 یسودنک بولبغاط یرکسعیک ین داروایتآ كنشاضم ه راشایدل بوقیج هبهلباقم

 هلا ذخا ندنف رط هعطم نابرع هدهسیدلوا د دبا قرهشب راق هنحا هک د

 ید روک هنر یک بلاغ فا رش

 ینیدلوا یربما كنسلاوح فّلاط یسودنک و یدشما راسخو ررض قوح كن

 ۰ یدیاوایعوبشابكناب ىع نازوب یتسودرا اشاپ نوسوت هدهدیدج هنس نک هدلاح

 هرز ینا لاحرد یرلترضح فل رش هدقدنلوا تفرک و ذخا هرک وب هباع ءا

 . یدا شمردنوک ههدج هرزوا قعلوا مانعا هرصم ناهو شمروا

 كد رحو قوس هزاج یاشاب ىلع دن هرزوا كعا لاصتساو هلازاالماک یراماهو

 هرصم هدحر لالخ یدننا بج یسادختک وق رصم ندهاشدا فرط نوحا

 یی رکسعیاروس ینیدلوا شملا زه اددحم اشاب لع دج .یدنا شلروس مازعا

 هدندردنوا كلاوش ید یسودنک و یدنا هپ هرزوا ك ءزاخ هو

 : یدک و هلق رط شوش

 | تم هند ور و نا مرزها کمر N ی ینیاضم نایع یدنفا بیجت

 ینایدنفابح هدنرومزور دنج یرلکهرصم ینیاض«هرکصنوک رب یدلاق هدرصم

 اش لع دخ ردشلروا یون ید كنا یک لاما یاس یر هوس ۲

 هماروا ید یدنفا بلاخفب رش هلبا اثاپ نوسوتبودیک هیهدج رحم الاب هج ورب

 د کس نایک در دیتا تلخ هانا اشا نوسوت ۰ را روت ین



0 

E E ا ۳" 

 ءلزمهب رح فراصم نالوب عوقو ردق هب یدمش یلوصح كننوب طقف زنا عانتما
 در كنارخدم و تارهوحم نالوا بصعو دخا نده رهطم هد رخ و هنسْهل وا نامضآ

 هد ودن ابا ندنو و ردط وذم هما تاقالام هلهزب هد ولک دوعس هدعب و هنسهداعاو

 . یدر وج ورک یرانوعس و ۳ یرروس ود( زهرزواقمراو گاز هسا زلک

 هروهط یسهم غ هعقو شاپ فطل هدرصم ینو یجحزوقط نوا كنهحا یذ

 دم ندفرط كب فرا هداز اشا دج لبلخ اشاب فطا : هک وش ۰ یرلک

 رابتعا بونازاق ینهجو نسح كناشاپ ىلع دمت یدا هلوک رب شتفلوا ادها هیاشاب ىلع |

 یدلروس تافتلاو مارتحا قوح كب هنسودنک ندتلود فرط هدکدروتک هتداعسرد
  ۰ ۰ ۳ توت ۳ ۰ <

 هدس د وع و رمحم یداکر وعو رک یخ هنس و داند هاتهح وب یدلر و یلاریم رم هس رو ۱

 كلام و رمعم ملفا هددهعلا س رق ید شالف مان یا لندن هه و را ك يل 2

 ردا لافعإ کود نیسلعا حفر ید وا ما تو و قا راو نیسقحهل وا

 ی ونصندراهلوک و یداح اک | ید یاید فشاک فس وب ندنس ایاه كرانمهلوک یدل وا

 . یدنراف قال وف ندق رطیه داف بارا نالوا ییتحم هدفاحو هدهشو a علاش

 اد BL بوشود هنساد وس كما احا ینعاحوا ¿ E ات اشا تل |

 راطخا قرهلوا هنام رخ ولد ران اا راز یحد ی راش نالوا فشح لشو

 ی رافدنلوا توعد هنمسلعت یراق ندنف رط اشاب فطا لاؤ لا یدا ن و

 نسح نامه ly هلا جنه ندکمتک یراتاود ررکد ی ی ول 9 نوک و هدر راكد و

 تحت ط
(LL). 

 فیجاراهاط رب والو ی 4 راقج هراقح لالتخ ار هتل هد (عامتااک اقاخ قوحر ی

 ۱ تافک هتسهرادا ینانعم و تاصصح یا ندنسشوا شما تعسو E هحور

 ۱ كم دیش یلعوا رال نالوا یماقمعاق و EES ىلع د ندنغیدلوا زعا

 ۱ اشا کد یحاص لام ن كب ادختک هالا E ES I هاب

 ۱ هاوح وب شا ف ءطل یدربو باوح ود مل وا عنام ن ۳ و زای هزعدنا

 ۱ تكناشاب ىلع دم نگ ناهو یدقلاق ند_.لح هللا قافوعوص ب رولوا عناق

 روک ربخ وید مهقیچ هنمیعتیغراق راتو لاکن یراب هب لوک

 | بوب وط ی رافدلوا هدف اخ حاصلا ىلع كارلا كب ES شم ردّتا

ماع د ییلاضم اا لعد ) با وحاکوت ۱
 ۹ دنا هناك هننح هلاصم یدل رن وک هن ه

1 



 ا ۱۰ =

 یساغا وفو یناغا دجحا راد هت زح نالوا فو رعم ودد هت رایان و هلا اشاب سهاط و اشا

 هل اراضحاو توعد یناشاب لععایسا هداز اشاب ىلع دمت و یناعوا سودو اغا مهار ا

 نوجا یسک هسلحو یدناشوق هل رکبع ینغانوق كناشاپ فیطاو ینا سلم 3۶ 8
 | هلفوخ ندقمراو هلع هلاح وش ها اشاب فیطا ۰ یدزدنوک رک ۲

 ر نداروا كر هشلر هلا باید فشاک فسو هدنسهناخ كنس رادهتنزخ بوشوواص

 | هدمب ۰ یدنلوا لتق هبا كنادختک و ۰ یدلتوط نکیا هرزوا كمنا رارف هفرط

 لرلو . یدلردنوک هقالو ید یسال ۰ یدنلق مادعا ید باید فثاک فسو

 . یدلر دتا قرع بولر دنا

 هک ردنرابع ندهح و رشم تاصوصخ یس همهم عیاقو دازاخو رصم هنسو هتشلا ۱

 ۰ هناع وق و نالک هر وهط ه دن راف رط 8 كەس و رح كلاغ

 لارلاو یارک حدو ٭ ناراو فأ او ٭
 ۱ قفتنم ثكک» دعس هداز اشا ناملس هرروا یی دنل وا نا هد نس رص یاافو هبضام هلن ۱ ۱

 هن رزواقفتنم كلرهشود هبههش اشاب هللادع یسلاو دادغب هلیسمتک بوشو واص هنج

 | یعرکی ید ساتلا دوم یش قفتنم هدک دا برق هس راد ققتتم هانا

 باتش ههلاقم هدلاح ییدلوا رار ید كب دعس هلا هدا و یراوس ردق كم

 | هناشاب هللادنعو یدروق یتسودرا هدنسور تعاس یار كخوبشلا قوس كز

 ماق هتمواقم یدواو هلکع رو هنرزوا بويا اغصا اشاب یدردنوک همانماحرتسا

 قفتنم هدنعوقو نیفص لباقت هدنسهرغ كنم رفص یبهنس زکس یک و هلکعا

 | كب دبعس قردهلوا ناشب رب بوممهنابط هنشنآ كنفتو بوط كرانمهلوک یرکسع

  كناشاپ ناماس رلنمهلوک نکیشلاق زکلاب هدلح هفاسم كيراچ رب هلبا ولتآ زوت وا یعرکب
 | هربا ولزیک هحدقم هلبا كب دیعس هبلایموم یلغوا هدننمض افا یکم و نان قح

 | هناي كردبا تقاسم یرکیدکی و لبم هنفرط كب دیعس ناه ن دنراقدلوا شما

 | ادع را دلو و هنامش یودرا ید راغع یهدنتسم اغا هسرزوا كندر ا
 رارفو تعجر ورک یر هلق کلی ها عابتا ردق زویکیا او رهاط یسادضتک و اش
 راید روتک هخومشلاقوس هلباذخ|یرلنآ توش ین وادا یف ندهقراهدهسیا رایدتا

 كدا تافو هرکص نوک ییا رب لغوا نالوا ر ادحز هدهک رعم كمال دو و

 . رابدروتک هکب دعس یبرلشاب هلا مادعا یخد ییاهک یهاط هلا اشا هتلادع

 (e هب ىلا ارقا ڪو بولوا ندن راهلوک ناش ناملس ۳ 9 ۳ هلا اھ ر رو

 . ردسرق هبهنس قوحو با یتدم یلبلاو رار هلا یتلماقمعاق .یدیشلوا
Eی ی ی  ER ER A OE EEسا  MSEی  ASسد تست  SSAسس فست کس تک و تک  

 0 a اوچ ¥ ۰ ا ۳/۳ <

 ۹ ھن ۳ ۹ ۳ e re هر ۲ 1 نم 3

 ا ۳



 سی هک =

 ۱۲ كرد به یرتلاو داد یدا هدنشاب ییا نوا هدننافو كنبردب كب دنع

 ۳۲ دو ینا راردا تیاعرهداعلاقوف هتسودنک هلتسح قلوا یرلغا
 ۱9۱۱ قل | هات یسهلاغ تموکحاو زمشود هنسهععاد كللاو قرەلوا ونشوخ

 اشاب هللادبع ندنیدلوا یهج وتو ليم هدایز كب هدنفح ودنک كنللاهاو رکسع طقف

 ۱۳ ا قم هلو ناار كنا یدوا نودا باقرتسا یا

 بوراو هنیرزوا ندنیدمهلوا ناما شاپ هللادع هثدنلوب هدجراخوا هکولاح

 دادغ هدقدنلوا مادعا اشاپ هللادبع الا هج ور هلغفلوب هدنسهععاد ناح ُهظفاحم یخدوا

 | هرکضندک دروک هدرلاروا یرفص هام هلکمجا هجوت هنسودنک هلتسط یلبلاو

 مظعو لصاو هدادغب ۱ ۱ روم هام لا تکیرخ هدلوالاسر لئاوا

 ۳۲۲۱ هی را ادا هلهح و قاماقمماف قردلوا لخاد یال

 نالوا مولعم هدتلود دز ڭا رد ا راعشا و اها یتفک هدا رد هلا رضحو

 یراتلایا روز رهش و هرص و دادغ هنسهدهع هلترازو هبتر ناه ینم هنناشو ردق

 ۱ ۰ یدلروس هبجوت
 یسهعقو افشان نح رلاد.ع هلهح و ییل دم لوا نا ه دنس رص یلافو هیضام ا هم

 شمردتا تاراغو بم یاس اوج دادغل هلق وس ود را و نارا هن رزوا

 هنا ربا هل رامس یدنفا ن دلالالح نوحما E كە وهم لاوما ندنغ دل وا |

 GR بوراو هنار | هلش رط دادغب ی تم ملت هشت 33 ی اوت | ىدىشملر ر

 هلا ماست نواه همان ی دلوا لماح هدن E EE EEE لایدا ا

 ناراو شمل وس ابد روال هج غا ههاش یلعحتف هده رص ی دتا م خیام یشروم ۳

 هیلعتلود نانلوب هدزی ربت بویمهلوا لصاح هحیتن رب ندنتالاکم نالوا عقاو هلیسالکو

 تکرع هزربت لوا ناب ندبهاش فرط یستک هننای یدنفا باهولادع یربفس

 ناربا هدلاح یشدلوا رضاح ید یدقا باهولادع هداروا ۰ یدا یا ۱

 نابمرد ن یدادرتسا كنهروک ذم تابوهنم هدهلاکم سلح نانلوا دقع هاب رلرومام

 لاوما قوح كب كشنراوز نارا هد رع قارع ندقرط رولنارا هدقدنلوا

 ا هدکلر تایوهنم یاو ندنک ودا شقلوا بصغ ینایشاو ۱

 هلخادم هسراشیا روز رهشو هنسرلاشاپ ناباب ندنفررط ولناربا ۰ ردشلر و اوج

 ۱۳۳۲ ۲۲۸ ك رق هلعتل ود سارا نرومأم ید هد یسانلوا
 هدنسضارا روز رهش ید یرتاشع نارا بوالباپ هدنارا یرتاشع روز رهشو

 هسا رازافلوا بصن هلرلبآر مامضنا كناربا یرلاشاب ناباب ندنرلقدلوا هدقمالغق

 لصام |. راشعد رولوا داف و فالتخا بح وم هد نتلود یطالتخا كرلت ربشع وب

 ( دعاوف )



e ۱۰۷ 5 

 هتلود نارا كناشاب نجرلادبع طقف راشمل وس رازوس قحهبع وا ه هلود دعاوق

 تقفاوم هنسفلوا رظن فرص ندنذخا كناموت كس نوا ییدلبا دهعت یتساطعا یونس

 هتنرایفس هبلعتلود كدنس یرافدلوا شلا نداشاب نجرلادع هد الواو راشمرتسول

 تدوع ههداعسرد یدنفا باهولادع هسرزوا كنو ۰ ردرلشمر و رارق هتمیلست

 اهد تقو زار یدنفا ندلالالج هنرزوا فیلکت نانلوا ندیهاش فرط بودا

 نیکو لا نعت ییحهبمهل وا لصاح هح ر ا هد هسا شلاق هدف رط لوا

 O یناشاپ دحا یرگسعرس مورضرا یک ا مسر

 هدنس نتتلود تفک و ۰ ردشملا تدوع هتداعسرد ید ندنا بولک هف رط لوا

 هدنمض تافاصم دست یلود لارا ع ین دلوا ندنالاخ یحلوا تور و

 كرهلک هتداعس رد هاش رط مورضرا یخدوا بوردنوک هناعسرد هلترافس ییاضر ازم

 .ردشلا تروا |

 هنر هدقدلوا لصاو هدادغ یربخ ینافو كناشاب نه رلادع هلایوم هداشنا وب

 هدازکب مومع كناتسد رک افاعتم کیا روصتم یضن تر نان راشا
 ۱ تعس کن دوخ یلعوا كوس ثناشا نجرلادع یساملعو تاداسو میاشمو یرلاغاو

 فحصتسم ید ندنف رط ولناربا و هلکملک رضع و ضع راد هن راف دل وا شیلا

 کک دوم هلمناونع قلاشاب ییراقاحنس رب رحو یوک و ناباب ید اشاب دعس هلغلوا

 | تدملیخ ردك هناا كرد ید اشا دوم ۰ ردشملا لاسرا ینتعلخ و هلاحا

 ازربم ساع ها ول هس ور ةا لوا هم ۰ ف قرەلوا رادف رط هب ولنا ربا

 نک اكوا ناشر تنتسودرا نارا هد را و عوقو هدنسهرآ

 هجا ادعام ندنسهعلق لوفوص هم رص تاصع هرزوا ینندل وا ناس هد ا دلح

 ندنع دل وا لوغسشم داد | ی رەس 4هس ور هنلعتل ود و بودا طض ىرلاتقو هعاق

 هناتس رصندنف رط قالفا هسا ا واهس ور پبوىمەدا| قوس هفاک وق هسرزوا ناّتسل رص

 یار رو دات كرل وب رە ورم دتفو لوا هما ءاس ىدا EE هحیایخ

 دشا ها
 راد هرل ولب رص هدهمان ها اب ندقدنل وا 1 وع هلت ود هس ور جن

 یرلزتک شاب هکوللاح بولک مزالیمظنت كنتلابا ناتسپ رص اقفوت ه هدام نالوا شلزای

 یطصم ی رطان هف وص رات وعم :Ù رد و هب ۹ف وص ندنف رط گرو هرو نالوا



 ق ا 8 را یاننا ام | تعاق هاضق ییا ما یراتوا 0 ۱

 ا روا تب هتنراودنک كروب هرقو یقاطا ناتي رص ارارب نك هنیرلا |
 لق به بوبمرک مالسا لها هتیرلجشاو ینسلوا لقتسم كناتسیرص یک ناده و |

 ااو نالوا میظتت ًاقبفوت هنسهمان هطاصم شرکبو رلیدتا اعدا یتسلاق هدن الا ودنک |
TES ۱19 شا ولشا نیما ۱۳ 1 هسور زب هدفدنل وا ناس  

 باوج ود رراکد ل اب اق تحاصم هب ونا هل ر وص هقشل ندنو زرتسلا قمل وا تموجح

 3 ۱ ۳ راد هسرز وا نات صا ید ه.اعنل ود هسرزوا كنو رایدر و یعطف ۱

 ۱۳۳ هدک دنا لاو قبس كلاکرادوب ییسجلنا هیسور یدالشاب |
 ی رللاخ دا هتعاطا تح اس هلتهح ی راکدم ا لوق یبعرو یرافدعاط یسەخاصم

 طورش 0و5 توشقلاف هحصت یرلولپ رص هسرزوا یضلوا هدافا یحهلک مزال

 ا رص میهزای هغر وبس رتب یتفک ن هله ردیلغا انتعاو تقد هنسهظفاح كنهطاصم

 یس 0 تا ود ٥ رو تروصر قفاوم هر هحاصم طورش لدا تحصا

 دل رل وب رص ناهو شمالک | یتج لاق هدم و روس كشيا هسا هل روصو ۰ یدل |

 ۱ ۰ یدا شلروس هلاوح هاشاب دیشروخ مظعا ردص یبهینرت نما
 وا ا كرد ر ندنفرط شن هلا نواه یودرا اشاب دشروخ

 ندد هس رص تاصع یرلهقنا و هعاو قوحر قرهلوا رفظم لوا كذح ردو یدرو

  روهشمندا موج ندنف رطنید و هلن |هب رکسع هقررف رب هداسا کیدا صالختساو 2

 یودرا هدنراوح هردنمس لرد هنکج یناصع نالک هنک وا ید یلعوا نصف هرف

 هدلاح ییا دل وا عروب هن رزوا دارغل نواه یودرا هدعب . یدشلر هللا نواه

 ۲ رح یرغوط هدارفل هلرلروالډ هنسوب یخد اشاپ یلع یلهدن راد یسلاو هنسوب
 هعزولو هشراسار عفاو هدننام یسهعلق ناد روک هلا هنس و ا یدشعا

 ۱۳۳۱۱ داموق تحت E مم مان شویلم زوهشم یراماکحتسا هسینشلو
 ی راماکتساوب لوابلوا اشابیع ندنفی دل وا ءدقنل وا هظفاح هلما ولپ رص ردق كيب یم رک
 لوصاو روسح اش 1 لع ۰ یدا روح کعا | رخت یتسهعاف نلدر هروکب هللا طبض
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 | هشراساز هفحا ندقحآ هاب | حیحشت و قلوشت یرفانشوب توا نوت اب هب رح

 هالاق هنشود هدهسارایدر و دهش ییحر ب رلفاتش و ید رو N ۱۷ را

 . ندقاح و ن ندحبلق یر ولب رم ے نالوا دوح ومو را, در هماکحتسا نورد ناھا وشاب

 ۱ ام اکحیتسا دو یرافدل وا شاپ كرل ول رص رایدر وک
 س ۹ SS Tris EE 2 e e SF یو بس یو یو سر ی تم جس رس ۳ ۰ - پر و رس err 5 س ۱ وه ر کلا ۳ لاح و شوللم یداوا راءهزاسق كوس كوس نوجا
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 ۰ یدل وا رو هتع واطم ضع ولت رم و ید وا د طرح ٠ ید راهعلقر اس

 2ا هلا نالعا یو وقع هدر را وب رص اشا دشروخ هس رز وا كلو

 یدردشتا عضو هنسهناخ هج دارغل و یدنالپوط ەر اس هحاساو بوط

 اد ناد روکب و د ردنمس و یدّسا ترشاسم هنس راد 21 هس رز ر ولر كس را ود 9
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 یدلبا تدوع ندناتسب رص | رفظم ید نواه ی ودرا یدالغا هتد وع ی رل رحاهم

 ینوک یجنج وا یعرکب كلاوش یربخ یی دلو ماتخ الا هج ور كنتحاصم ناتسب رص

 ۰ یدل وا تم ون یح وم هت ود یدلو لوصو هب داعس رد

 اد : E UR IRE کس
 چوا نوا 9 زس كاس هملعت) ود هکر د هدنګ راب i ر وهسه ی روم ناس رص ۱

 رل ول میر هل وا هدنسه رادا تح كناشادشروخ مظعاردص تاذلاب ۵ لر مس هر دالبم هست

 ۰. یدبشعا بدر ودرا لوف چ چ وا هدنراف رط هن وط و هوارومو نن رد هرز وا

 هث دل وا كل ر هبل و رابا ردو 4 رلود لدو لوق هن وط كرل ول رص ه دن امصاع لئاوا

 هح ه رف ی هدوب و قالفا و عا یج رو مظعا ردص هد ةن اا ا تراسح زارا

 یسەدر ۳ پ رص مات وقنلو هدنس ه رصاحم و هقشد ندقدنل وا عفدو در د رط+ب در

 و | را ولنامعع ندنرلقدلاق سا رول رص و هدف هلکع | تافو ۳9

 نیدوو هواروم وللثم یرلکدشا طض ا ردق ههوو رديمسا هدف رط

 روابات هنموم كرل ولن اغ ید یرالوق برص نالوا رومام هنس هظفاحم ا
 هد روضو ۰ رطدلوا روح کملکح ورک هلا هلک تاع اض بوس هلوا تمواقم

 نالوا ا ینتفص قلطم رز نیما راح ود هب همظع هرطاخحر نامش
 ر

 نفد هر همقخ عفاوم صع ینلاسم ودنا س وا سرتسد توشود هنس اق یا س

 لوا 5 را ه وار وم هدر كلوا 3 رش ت اهن ۰ ید ر و شلاح ا

SESE CMC و ® 

 كب ندراولپ رص هدنرالوق نیدوو شبل كرکو هدلوق وب كرک . یدلس هلبتروق | :

 مالسا لها كناصق راسو دارغل . TT را و

 | كملبا تمواقم هرلولن انع ید یکروبهرق ندنفیدلوا شعا قوسرکسع ولتیلک هنهیاع

 | سبقم هنس هقاس تربغو ترهش و بوبا دوجو تابنا هدفرطرب چیه یرویهرق

۱ 

| 
1 
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 ۱ رل وا رص یم هک AEE ها وول كنس ود را ولت امع نادر ندن راف رط ك

 ندقدشال وط هدنرلراوح دا رغلب و الو وط نامز لح توش و هدنشآ 7ِ چک

 قرهلوا رفظمو بلاغ هرزوا حورشم هجو اشا ىلع ۰ یداوب عوقو تافل قوح |

 ۱ هب هر اتع ر EE يا راول رص « یدشلر هلا نواه یودرا هددارفل بوبلوراا ۱

NT 1 1یک یراق لک کف رل ند یا رخ ا  | 

 : ید اب .هعق دارغا تمواقمالب هل روصوت یدار رلشعا رارف هنف طب ۱



 دز ۱۱۰ ی

 f ا ا یزوکكنآ راولنانع ینوکیمتربا یک PER لات

 ۱ ات نوتس ابلاغ كح روک ییفیدل وا ردتقم هود هدب راقدالاشاب هر وع نادر 5

 یراقفر مان مش ووسلفو یطنوبلو ابودبن ینوک یحنح وا كموقمرهش ندنادلوا
 یهتنا . ردشعا رارف هنفرط ایرتسوا هدکلر هللا یتاک مان یمنايو ۱

 هنری و ۰ ردشمتک هنناح اساراسب هد بونلوب هدنفررط ایرتسوا تدمرب کروبهرق ۱
 0 ا یرهک, سا برص شولم زوهشم ندنرلددرکرتم

 %X تافو صع #*

 یدنفآ هللا ءاطع مور ردص قسا ینوک یجزکس كنسرفص یس هنس ید یمرکب وشا

 یمودخح كسدقا دم قحالم ندهملعتل ود لاحر هبل ااراشم یاف وتم . یدشعا تافو

 دلو هدنس هنس ش ىلا زو كم ندناص كندنفا قاحسا قسا مور ردص نالوا

 هدننابعش هغ یس هنس زوسکیا كیبو هللا سیردن سور یس هنس رب شهب زوب بودیا
FASلردبا قرتهرزوا قرط لوصاو ممر هرکص ندقدلوا ماکب هلیولوم راق  

 ا نوا بولا ین هاب یلوطانا .هدنس هنس شنوا زویکیا
 اک ولآ ےس ھا ییا مور هدنس هنس چ وا رکبو شلوا یرکسعیضاق یلوطانا

 | یلاح مه و لاثما راس لاصالادعب ۰ یدا دا امور لعفلاب هدش |

 تابح ءدیرح یط نکا هدکغا مایاو یلابل قاروا بلقت یک مارک رودص نالوا
 ۱۳ دا تولوا تاذر تحك شوخ و E هلا راثم 2 ردشملا
 یراهاکح ببیرغ هدلو و ىدا ولم هللا ناشر همز یسنااسنا سلحت ندنغیدلوا
 هدنسهط وا ضرع هدنلاع باب نوک رب هدنماکنه یل رکسعضاق يا مور ا .ردراو

 ا رکش كنس هسعز فک ل ھا ٥ راودنکه دنسمسر سلحت یواعد عاتسا
 | نالوا ولم هللاراک ارت یتسودنک كحبلک هابتنا هدعب بولوا ضراع یلاح قعاغزع)
 كر هلک تربح هساګ راضح هدق دب رح لا هل روصت كمتسا هوهفق بوناص هدنعان وف

 بقعرد هللا سره E افرا ینکج هلک یر و رض كح هني راضعب

 عفد هلتفارظ كر هد ) هدا سقت ردق كج هجا هوهقر, قدلوا باس ك اعقاو
 . ردر رحم هدنشراب هداز یاش ییدل.ا سل

 | ناویدمخ ینوکی نوا ك رفص هام یخد یدنفا احا ناوید بحاص ندمانب یارعش
 ۳۳و و لوط دد بحاص هدنس هتسکشو هد رخ كقلعت طخ ۰ ردشملا تایح
 كندتفا تا دخا خدا ز طاص قسا مالالا خيش . یدا ال و احصف اسم

 ود یا اتحا 2 وتکم ۳ نت هدیدم تدم هدنتمدخ یتا + وتکم
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 یراح رات لزوک و ردلوقم | رعشلا ناب یم هس اتمر د دسسصق 4 یدا ف

 . هبلع هللا هحر ۰ ردراو

 یستفم شع ندمارک نظم یدقا یصولخ رع موح قیاس مالسالا خیش

 یدنفا دو هاهح و و بودا قوس هتطاس فرطو بلح هداعسرد ییدنفا دوم

 كندنفارع ۰ یدشما تدوع هنتکلم هرکص ندقدلوارهظم همارتحاو مارک | یلبخ |

 فرشتم هلا یدنفا دوم یک یرافلس هسا یدنفا هلا دبع هداز یرد نالوا نخ |

 یناررطاهرزواكعر ونک بولو یر ندهللغابیدوا یر وا
 هدتنحاصم یاننا ۱ یدنفا یسوم للسدق ند ه رود ؛یلاوم نکیا هدکعا وحتسج

 هغلام هدناب و و انو فصو ییدتفا دوعسلا وبا یلسدق ندب رع اشم هن ۱

 یت ولوم سدق هنسودنک هرزوا كمروتک هتداعسرد ینا یدنفا ءلادع هلکعا ارطاو

 هر ندلومناتسا یلاع یما اب هدنحشا نیم را یدنفا یسوم ندنشدلوا شملا دعو

 هنداعسرد رار هلا یدافحاو دالواو همدخ رفاو ییدفا دوعسلاو ا توراو هسدق

 ناخ رب هدنسونشراق یغانوق مالسالا خش هدنراوج ینیرش عماح مماف هدک دروتک ||
 ( . یدشخفلوا لارا هصوصح

 فرط هناقاعتمو دافحاو دالوا رکو هنسودنک درک هرزوا یعالسالا خيش تراثا

 هدنشاپ یی انوا زو هسایدقا دوعسلا وا ۰ یدلروس ناسحاهباس یایاطع ندهناهاش

 دو و باب بوسهدنا لمح هه رفس قاشم هداتش مایا هدلاح یی دلوا یناقر رب

 9 ا هباع داشت یه هن واه یارس ندنک ودا هدقعاپ قرلوا

 هلتروصلیدمت  ةياعر هنسهدعاق ( رازب مداقلا ) ی رات رضح یلدع ناخ دوم ناطاس

 هل راهروس تدوع ندنه, دل وا هدقعای نیفیاب یدنفا خش هدهسیارایدروس ترایز مع

 هداعا هنسهناخ هنس هلعلوا دتشم یلهتسخ هدهسیا شلروتک هواه یارس یسادرف

 نوک یجتزوقط نوا كمرح ید یوم یندف دانا یو ها ]
 نوا ك رفسو بوس هنارواط یدنفا دوعسلا وا نکل یدلوا ماکب هلا ولوم سدق

 ه ده رس عماح عاف ا رفع 3 یسهزانح تولوا ام راد مزاع ینوک یلاص یجنح وا

 یقدالومو هرز وا یر ره یدک ۰ یدنلوالق هیراصنا بوباوبا هدع ۰ یدنلف

 یلاص نج وا نوا كلرفص هن الا هجو رب شعا ی و لا یجنج وا نوا ك رقص هام

 . "ةمساو ةر هباع هللا ةحر . ردندناقافا یافو ینوک
 یربادت كنابطا قرهلوا جامان ورن دتفو ىلخ یدنفا محارا روهشم ینما هو

 هنر هلکمنا تافو ینوک یجنش. كنەرخ الا یدامح هام بویلوا رثات رک راک ید

 زارب هدنکلجنک یدنفا يهاربا ۰ یداوا یتیما رهسش یدنفا هلاریخ رایع بحاص |



 | ندنردا هدنسهنسی دن زنا هاما اک قص قحا بودا یس هغم زاب بو وفوا

 PP نیطاطفنا خبش هدرصع لوا نوجا طخ نح لصحو ترجم هلونناتسا

 یتمآ رهش قلارار < یدشعا تموادم هنعشم خسل و تحت ند دفا یدهر لععامسا

 | الا حالص ٠ .یدلوامدحتسم هدناعم كنا هدی دم تدم هلا تاقا کیدا د واح

 1 :DY هن ون اهنور دنا كبد واح هاسل وا تاد ر ۳ مدقم و فصتم ۱

 ۴ یدنازاقداځعا نسح هحموردنا یدنفامهارا هلتتسانموب . یدرردروک اکا یتراشا

 1 یجهسساحم شاب ج كعبار ناخ ییطصم ناطاسو . یدلوب راتعا قوح كيو ۱

 ۱۱ 0وردناهلتهجو ۰ یدرولوا فرمشمیخد هلبایرابرهش هصاخ تبحکهرصهر را بولوا |

 | ناطاس ارق ةوخ یک ماتفلادبعو ریذن یجنیبام یتح بولوا مرح ءرسره هچنویاه |

 | ۰ یدا راما زار مرح یخد ینا هدنسهرک اذم یرامادعا دوم ناطلس هللا لس ۱

 ۱۳ ۰ اصلاح هرانا بوبلرآ ندتماقتساو قدص هارهاش هسیا یدنفا ۰ ۱

Eكنافطصم ناطاس یقادص هلهح و و تل هم اد یو ردا یعس هنعنم كهو رک  . 

  eتامو تلودر ندتاقتساو تفع ناضا : هکهلوش - ردشل وا یتمالس تعا .

 | هدلاح سهاط ینا هلغلوا یعولعم كرات رضح یلدع ناخ دوم ناطاس ینیدلوا یعدآ

 راس یتما كتير هتم تطاس هدلاح تقیقحو نودبا یبما رهش ۱۳۱
 دان باوج هنیرزوا ینآر كلا هناضورعم نانلوا ےدقت ندیلاع بابو ردیا هرباخ

 ىدا :

 ینتحاصم هبفخ رخ و و ردبا مک یذومن هحیقف و (ةفأ ة رهشلا ) ىدنفا مهار ا

 ی ۰ یدرردتاارحا یناصوصخ ییدتسباندنتلالا طقف ۰ یدا راتوط ولزک كب

 مار یردارب كنیدنفا یدهز زکذ لا فلاس نالوا یسهجاوخ وزای كنسودنک

 . ماکب هلشولوم رمزا ةعفد نکیا هدنرب یرای كردت قی رط هفاسم زونه یییدنفا

 روما یک یناماقمُاق كناشاب یدشر هرزوا یتیدللوا نایب هدالاب ۰ یدیشمردتسا

 .EE یدیا.راکرد ی دلوا ندداوم نالک هعوقو هل راطخ او قوس كنا به همهم

 . یداوا حد ندا قوس هب هناهاش فرط ییدفا ۱

 ۱ | تاقالم هرات رمضح ناخ دوم ناطاس نکردک هدادغ یدنفا تلاح کرم زرد
 ۱ ی هدن راف رط یلوطاناو ییامور هرکصندک دروس یتشاا داد هللاءاشنا مدنفا هدک دّسا

 ا ییار وللو زکسرولو لالقتسا هدزکتنطلس ماقم كرهناک ندنراقحیند كنهفلتم
 ۱ نددادش ندنتیداوانشمللابلج یهناهاش تقد رظن یرازوسوب كناو شملیوس زوم
 :هنسهدهع دافاکم ۱ اقروا هاغدایروظنمولویقم هدایز كيهدنند وع

 ۱ ولکه تاوذ ض» و ندیهاشداپ نی رقمو ۰ یدارویب جون وتینادختکن وباع باکر
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 جک ۱۱۳ مس

 نوتنوس یشا هفخ ةراخم هدنافو كنیدنفا يهاربا هر دور یا هب ه ر اخ

 لاقرب بولا یهبنس ةرک دت یلەفصر ندنوناه یارس : هک هوش ۰ یدک ا كا 6

 یس ضبع كندا تلاح و رولا یا بوراو یزاوا كندقا تل و روت

 ۰ شرول ردتسا مظس و حسحصآ کا

 لدهنناوند تصاتسم اهاظ بولوا تمل ,ناعتسم هرو و یدنفا تا 8
 مهاراو ىدا رونلواارحا هرزوا یر كلا شاھ هدلاح تققح و رول و هدر +

 شا یر E نکل یدرا وط موتکم یشاوب ه د نا تاد یجدوا یک یدنفا

 تلا هلتهج و یدالک | ینکیدن ود هاهح و هب كل ود بالود سک یه یدقح هن ادىم

 هح كنا یهتا ا رجا نالک هعوقوهرکص ندن وب قت رایدلواماع و صاخ عج ص یدنفا

 ۰ دارو تسانم یلاوحا لاحا نام هدماقم و هبلع ءانب ۰ ردس راک هعدخ راکفا

 * لا حنا لاجا كن دنفا تلاح *

 هلن رلت ضح ثلات ناخ ياس ناطلس هدکل ءدآ هش یرلت مضح ینا ناخ دوم ناطلس

 شم هللب ییعا ك یراسرد یت دلا ندنا نامز یش دلوا تسحاصم نیشن سفق هدکلر 8

 هلص وصخ و هناغتم 2 ی دتا س ولج هتتطاس س هدب وقح ندسش 5 نیهاشو

 ید فا یا ۰ ىدا شہلا ممه ی ر هلا زا كنا یرحکب

 تالا دید راما تم ها نا توحا ه یدنفا تلاح یرسو هدنح رات

 تدش هلا طارفا هداعلا قوف هدنقح ی فن هماغتم SES هسا یدنفا

 هناراک هو هناقفانم هدن سا یت هنر دلراب رسکب لغ اراک
 یهبلا راشم هاشداپ هليا رل هسسد ولردو قرهلوب هناهب و رذعر نوک ره بون وط لور

 هظفاح ینعقوم ES یدرروشود هنا رح ات یتنح یرحکب قرهدووآ بودادلآ

 هی رل دقنتم ی رحکی ینهبلک غلامم یيدتا لصاح بویوص یبرا رومام ه رشط نوجا

 هلیا لوصا دیدجت هج هیلعتلود ًارظن هبهنامز تالا یدردبا لذب هرانلکمزال رت اسو

 ندنلاحر نواه نوردنا هغو ندلاح همزال كما كرادت زکسعر قح هارا هشا

 یرچکی هليا حیقتیرلتداعو لوصا یکسا یرایضمب یکكب ىلع یرابرهش رادحیلس
 دیس رادقوچ شاب هدرل هسیا قفاوم هیهناه اش یأر دنا یساغلاو عفر كنغاحوا

 ارجالا یع یم جنوب اه نوردنا ید یرلیضمب یک اغا یلع یشاب رب رب و اقا ربع
 فصو هن رلکدعا نیو الصا یادو ریست كن هم دق موسرو لوصا نالوا

 کک هدا تیارس یخد هوباه نوردنا هدر دق ES تالدس هدب ایک

O {۸% رشا 7 



 هدانز كم یهناهاش تاذ هلتهج ینبدلوا تسرب هدعاق هداز كل اغا رع صوصنا ىلع

 ۱ تمرح هدایز كب ندنو اه فرط هلغل وا مدار صاخو قداص طقف یدراقص

 ۰ یدنآ ردنروب کید د یه هلغل وا ناسللا یرحو بلقلا یوقو رروک تیاعرو

 ةا ا سفق یونعمرب یتسودنک بولقیص هدنتلا یسقحعاب هبداع موسرو لوصاو
Vn 

 قلا سف هدبوریق یرا دنبو دق یهاو وللثم واو بوروتب یراب رحیکی هلکمروک

 ۰ یدیا زامروط ورک هحرک | ندقمردشارا ینرل نغا كتاوذ ییدلبا تنماو

 شع هواه فرط هلبا فشک ینتقفح كلاخ هحزاب ینیدناس وا ندنس هقرا هدر و وام رم
 ا ۳ هد ه رمشط ابو هب رخا ۳ هلا هسساسد رز یناود كح هل هدا هدافا و

 هلوقم وا و یدا رروع یرباهاات به هراس روم ام و ماقم كل راب و مهم و رو

 هلا هرفو یایاطع هسا یدنفا تلاح بوم هلک ندنس هدهع هدنروهط هضراعر و

 ا دا لکشم لح هلس هطساو یساسور یرحیکی ییدلبا بلج
 ۱3۳ کیو . ىدا رايا اعا یتسانعم قلوا اود هنندرد كسک یهو امک
 هر مرب دا راشباع ماطر هرانا هروک هنب اجا هلل وا ییولجم كنا به یر دفنتم
 كنلاقاو ۰ یدرروتک هلوصح ینمام هدنورب و نوردنا هلا دیدهآ یتطاس فرط
 ۱۳۳ رد تسرابالوط هسسد ولردو یدادتماو ماود كنیرمع كلو
 . یدباردبا هظفاحمینغاح وا یرحیکندتتلالااناد و ردوک یتربغیرحیکب ندنکیدلبب
 . یدروناللوق ناسل هقش رب یخد هن واه فرطو

 هروک دم عیاقو ندنشدلوا دنتسم هساسا و به همهم علاقو یقجهنلوا ناس هدرز

 . ردلفلوا رطاخ رد هح ورشم تامدقم نکیا رونلوا هعلاطم
 هفخ ۀراح ندبا نارج هد اغا ىلع یرایرهش رار رس هلا یدنفا تلاح
 طقف ردقحهللوا هوالع هللذ كدلجوب رالوا رادم هنحاضیا تنامدقموب ندنررک ادن
 هلیسهرص هحی4 رات كراو هلتهج ینیدلوا تداع قعوف خراب درود دن نامدا |

 .ردقج هناق سر هر وک هتیراب ونعم تاسانمو هبلاحنارق ندنغیدمهلوالباق یدارا
 كتدنفا تلاح الاحا هدماقمو هرزوا قلوا رادم هنحاضتا كلاوحا ات ۱
 . ردشلروک بسانم قفلوا ناس یلاح هجرت ۱

 هع دق تاض رشت ماطر هدنوردناو یسقص كرلب رح ه دن ورم هز اه بش تاد
۳ 

 ندقمارا یس هراح قمراتروق ندقلناش 2 ی دل وا راحود یتلود ها لوصا دیدم و

 | راردا تعحا ص هب یدنفا تا اد فر هلوا زحاع ندنس ه رادا كل روما ماهم رالها اب

 ۶ i ته is ی سر تو ی تو شیت یو ب ی ا ا
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rهد ۱۱۵  

 ندنسهمدخ یسهراد كندنفا فرش قسا مالسالاخیش یدنفا تلاح : و

 ربارب هللا عابتا هورک مه هددرتادوا ۰ ردیلغوا كنیدنفا نیسح یعرق ندناضقو
 كل رصع لوا یخدوا یک یردن . شمردا تربغ هغمزای بو وقوا مهو تمدخ

 لخاد هاضف قب رط ی وا داتا شعت قب رط هنعانا همسر یاملع هحنمکح

 بولاق هدننا كسدنفاهلاءاطع لغوا تدمر هدننافو كسدفا ف رش .یدشلوا

 | راد رهم هیدنفادشار دج نال یسر نواه باکر قره راندا كن آ هد
 ۶ )ام ۱ تمدخ هلضلقاع

 | یاس نکی وا یسلاو لیا مور قره ريا یخد ندنسهرئاد كنآ یتیم هاا و
 ندشدلواتفتلم هداروا هد هنا متک هرتسانم هرزوا كما باشا هم

 ادختک هنئات راف رهمشکی هدعب و تمدخ هدنسهرئاد اشا دا ییرخوا تدمر

 زوهشم اش یخبش واک ولوم هطلغ ها تدوعو تک هفرسلوا 8
 سرد هللو و شمام اماود همالوا .ردشع|باساو ددرت بک هیدنفا هدد بلاغ

 یتاتک و الما لوصا هبا مادختنا ندشدلوا نطفو ید انا
 تارواحم و ناسلابذعو ناسالاقلطو .یدرا ون د راعشا هطزوک بودبالیصح
 .یديشمردوس هبهدد بلاع ی تک هل اسد هد ۰ یدانارقالاقلاف هدنا ضاح و

 یشاب باصق هدمبو كن[ نکیا یرظان هربخذ یدنفا ییطصم خار هاتسانمو و
 كنلغوا ی املاق ینامحرت ارد هرکصندقدنلو هدنراتاتک تمدخ كناغا دم یحاح

 هلباهلیسو ویو .یدشلاطهقوشو قوذ هلبقاط ولراف كرداراتخا یتاتک تمدخ

 هدنتبعم یرادهسک كلکب بوتاج هب یدنفا دشر ینطصم یسادختک نواه باکر
 بوس قوجو هبجوت یسهنركاهجاوخ هنسهدهع " ةعفد هرزوا قفل وا مادختسا

 هدنندوع ندسراب ۰ یدیشاروسب نابع و بصز یبیحلبا سراب هلیسهیاب هبساح شاب
 دهسا شلوا یسیر نوناهباکر هن ر یدنفا قص رک ےک یآ یاو یکلکپ

 هاتاعس كناشاب رابط هروک هتتاور كنبدنفا قئافو هلتاکش كنسحلبا رسنارف

 ۰ :یدادبا بصن یدنفا باح هنر هنا ین هجا کو لک دلا یا 6
 نیزسکعا روح یآ چواندنتدوع هتداعسرد هلاقالطاو وفع یدنفا تلاح هدعب

 تدوع شو یا بوسەلوا قفوم E یاها هد صالوا .یدل ردنوک هدادغب

 یناشابنجرلادبع یفرصتمیعاحنس ناباب هلا هداز لیلطادبع هدک رک هلصوم نکیشعا

 یسادختک هنبرب و مادعا یناشاپ ناملس یسلاو دادهبهلیسهنعا كران [ كره رب دا قافتا
 قرهلوا یعاسلا روکشمو قفوم هنایصحت هغ | یلک نددادفب هلا صن یاغا هلادبع

 نویاه باکر بویمک قوج و ۰ یراک هتداعسرد هدنرخاوا یسهنتسشب یمرکی
 ۰ یداوازومام هغ : را و زور تا



 اد ا رز ا هد لئاوا-كنيدتفا تلا لالا ۱
 رادهلعش كللابقا عمش یطالتخا هاب ارل ولرانف ه دااح یی دمەلاوار هدر ر ۳ . بوشالوط |

 كن , راک هبساس د ييدسا لاعشاو . ىدا لئام هرلنا عطا هلفل وا بس ا

 ۳ EE نسا ھو راباق م ندولب هلتهج یی داس یکح هلس هد وس هات نر ۱
8 

 لوا اکا رهش رارسا مرح ثنسهقش هدنخ یسهس رز ل زاب یکم هله ۰ روُنفاص ۱

  هبهنسکو یدراباب یتلانف یه نوجا یلاقا یاه و ۰ یداروئوقوط هنیروعش و لقع ۱
 ۱ ی سا یسهمارت هل رلب رحیکب و .یدردا ار هسل وایدال وا هدروعواو توت

 جد E ریو یو سود هو سهره سو ی و و دم و سو هه سد سد سس سه

 1 قور هد رلو نط اد r هاغتم بدات ه رز وا قعازاف تفو قوحا رح ۳

 قوح قحشسسم هب هس ر 233 نه: حسظ اعفا و . ید ردا E ها کا

 قرەلواهاىسو هت الامعتساء وس قوحر , ی رعت هلغتم ب 2 I ى دا راو ی

 هانکس هڪ ام هوحوو فارشاو رولو لو هغمرق 9 ضا عا باحا

 ۱ ] هد هدنسهراد نوناقو عرش یعباغتم عقاولاف .یدیا رولوا فلت هدوهب رامدآ
 ۱ ۱ ا قمرق ا هنام در یفارشاو هوجو نوت كتکلع نکل ردمزال كعا

 0 ۱ . ردیک قمار قالچریج هدب ولو یراکچیچ
 . نامه بوک زوک یاو تداقحو لدعو توبعا رظن فطع هرلارو یدشا تلاح

 رانا واهحماشب د و رروت یتنشا كنا هسا ر یجوک همک ره هدنس دا و كاشکت وز

 ۱ کیدرولوا لوغشم هلا روما تاسزح ردق وا تلودو . ید رروط رونابطتدمرب

 1 . یدزامهلوو تقو هغهاب ه 4 تاہاک ۱

 یادم باتا نوجا هظفاح ییرالامو ناح ید یهورک هلغتم یکه درله رشط ۱
 ۱ .یدزامهلوا دعام یراتف و و یسز هقشل ندناقرهل وا لوغشم هلا لاک ا

 3 ۰ 2  دنفا تلاح ید رانا بولاق زا رلتاذ یلرک د هدنجما الکو تقو لوا
 . نایدا رو ههنهادم هللا زارتحاو یوخ ۱

 همهم علاقو قحهللوا ناس هدر ز ۰ ردو للاوحا تس رهف ثكندنا تلاح هتشا

 ر e |ینندلواقفاوم هلام اوب ا دعا ارجاهدلاح یت دنل واهعلاطم هلتقد

 ۰ یدشلروستع نع هنن رالاصتساو هلازاكنهورک هباغتم یک هدرلهرشط هرزواقلوا
“u ۰ ۰ ۰.7 5 1 ۰ 1 ۰  

 ۱ هدلیامور ورم د هنس شا نوا نکیا و د هب رداهدقااشاب 5 ردص هماع ءان

a ۰ ۰ E 3 >تاس ۰ ۰  Eهلکعا ع قوس هنس رز وا غا نیما ی وصخ نالوا یھ رحم  

 ( هبراغایدل )



ef ۷ ام 

 0 ان 0 هداوالا مس 2 بقا .هدکدتسا و ۳ رز اب وا 5 ناما رام لا
 ۲ ید وا مادعا ربا رارب

 ع ر وسر ل( صل ادعا كیاشاب ضار نالوا شا ا و هب راد هس ور امدقم و

 دیش

 رادصا افخ هع دوا هدق دل وا دراو هد ودح ل رادغب هال وا ن شر و تصح ر هند وع

 دا رخ امیر یعوطقم ریہ قرهنل وا مادعا هح وم یلاع نامرف نالوا شلروس

 ۰ یدشلو لوصو هل داعس رد ینوک ین ز وقط ۱

 . رادملع قحا بولوا تاد وډ و د ندارزو تاهد و املع محاقا اداب ار هملاراشم

 ندنرلذا وم كن همامع تنطاس همانط رش نان وا ماظن هایمان قافلا دنس هدنن رادص كناشاب

 تسبسمسستس سس سست ا یسم حس

 ۱ وودح هلع ءاس « یدشلدا نکو طغراضا ندتطاس فرظ هدنتس هک وا 8

9 ۱ 

۱۳ Lec 

e ER ETE E FE e ET E TRE Tae 

 | بص یطفاحم اب . یدشمناق تعراسم هنمادعا هک اوا لصاو هب هماقاخ

 یا و ی ۳ یک هعاق لسارا بتواص هاکت را را ناهاش نالوا
 لا 7

 ۱ هایم ید دلا را دا اخذ نالوا بن ص هن واه ی ود را ه دلاح فل دلوا هک

 | ۰ یدش شا دا مادعاهلم رشام یابی ود هد ه رخ الا یدامه لالخ ندنش دل وا هدکعا

 ۱ ی دابا تافو هلدوعوم لحا تکی لععاسا یزورس نالوا نابعالانیع هدیلبا مور

 | هدننامز اشاب رادملع هک كب فسو یعوا هدفدلوا دراو هداعسرد هداننا وب یربخ

  یداوا اعا زورس هنر كرد هکر ۰ یدنمشوا ب اا و
 یشاب شواج اهاسهدیجز لالخ و یدلتروق ندا هلعتم عام از ۸

 | ۰ یدلروس هیجوتیعاحنس كينالس هلترازو ةبنر هنس هدهع كب رکیوبا یلهروم
 | اش سپردا نالوا یسلاو ییا لوگو طاع ندو اهاس ندنهرک و
 ۱ : رس ودیا اف راد هغدغد كرت هداتنا و خد

 | یراد هنیزخ ندناریمریم هدقدلوا توف یلغوا نابساپ هدیناخ میلس رصع : هک هلبوش
 قلارار بولوا عاق هنماقم تانا اشا سل ردا وشا نالو ت رهش ود اا الام و نالوا

 لاقو لىق ندا نک هدنما یرلقاع ندو هدهسا شملشسا قفلوا له هتلایا هقشا

 هم چ و یخ بل < را زو و 4 تفت و دهع هلا ما دواک ن دو زم هراح هنن رز وا

 ۱ هدا ر وا هه ۱ یک ییغوا نابساب یاس ب ولاق هدمدو ور دتق ول وا ۰ یدشروس 0

 ۱ اهاس ییاظفاش ندو هاا لوک قرهنل وا لع هنس ا هدکمشلکوک

 ی رافاحینس نل داف لوک هل روص و و شل دنا هج وب هناشاب ىلع طفاح دساپ رد نادوف ۱

 قمامقح ندندو ی اتشاب سودا هح یک او شلراتروق ندنلا هماغتم ید

 ۰ ۰ نت ّک 7 3 0 a ت

 لندن دم هر و بحعصا را هلهح و یوم )م ەدە |شملى| تعحا رم هب ولفاح وا هرز وا



aaaها  

 ۲۳ 6 بودکهتداسر هد هدلاح ین دلوا جانمان ندنشدل وا ناماو وفع 3 اط

 | هدنسهناخیاحاس یدنفادرجخ نالاصابوصیحب زاب قسا هدلحم مانی ۲ شاه هدن راوح

 ۱ هنع ىع e نوا كناعش نکا هرزوا تماقا

 | ءیداو كلاس هدنناح یییا مور وربندهنس ES تولوا ندنساسور یماقشا ولغاط

 ا نانلوا بصن ینابعا هرتسلس هرکص نداشاب رادملع قر هلوا نکس |

 N شل دا مادعا هدناعش لالخ NT ناعاا یمش ید

 هنناکرح ءوس ۳ ی امدقم كناشاب فو یلکیرود هرازولا عوفم |

 یسلاو ساویس نالوا 0 م هنناحالصا كنتهح یلوطانا هدانئاوب یلاعنام رفاب

 - ردشع وا مادعا ندنف رط اب باب

 نکیشف وا ثدشت هعفدجافر هد هیضام هنمزا هنص وصخ یسارحا هاب رد كلل رکن رام رام

 us سدهم صوصخح نوجا ا یخد هداسنا و یک 0 ۱

 . ردشمامهلوا ریذب E نکشلزدنوک |
1 

 یتامانوناهنداعمهلت راز و هم ره اغا یر ون ینطصم لوا روخارم هدهدعّملا ید لالخ ۱

 ك ۱۱ ا نک ندنراتشاب حو یاع درک هس ر ثكباو شلروم هح وب ۱

 و اب ی سس سو
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 را لوا روخاربم ۱

 * ا د وروا میاقو *

 ۳۳ ا زءر نوا هرزوا ینیدنلوا نایب هدنسهرص ییاقو هقباس ةنس |

 ییاروم یلارق يلوا نکرولک بودا تعجر قر هلوا ناشی رب و مزهنم یسودرا

 ۱ نوا تافام ءقالت بولک هسراب البدم ك كرا بصز یماقمعاق ودرا

 هلا ودرار ېک ص ندرفن كيب قرقزوبترد قرهلوا لوغشم هللا هب رکسع تاکرادت |

 ۱ . یدیا هدنروصت قمقبح وشراف ههسور ۱

 | كراتلود قفتم هلسهش كنسودرا كوس ندا تدوع ندنرفس هوقسوم هدنو و
 الماک یسودرا لوس هرزوا ییدنلوا نایب هدالاب هکوبلاح ۰ یدیا لخاد یرکًاسع

 - هتسهدلب غربسدنوق هللا رکسع هدنک ارب كيب جاقر یناطباضو اما بولوا لحمضم
 ۰ تسلم ندنغیدلوا شا هلاماو بلج یراولسورپ رلولهیسورو ۰ یدراشما اجتلا
 یسودرا ایسورب ی هدنتفافر یسودرا تلانودقام لاشرام ندا کارت هک ژزوا

 ۱ یک شلوا روبح همیاسل ایوک و كردا ار غا ضا هلیتف رعم قروب لارنج
 الدا فداصم هب رخاوا كنم رح یسە ره ا کک رویا كس وشا رو

۱ 
 ا هسس ور 2 كنسح رفا *ین 17 نوک مه دهب دالامم هل ج وا نوا رو زکس كس



 > ۱۱۵ عج

 راثالآ یدلباب هفرط يه كابالا یک مرداس ضد ثداوح وب + یر و

 لارنج رایدالشقلا هدنهاقم یصلخم كناسنالآ یناو رلیدلءا رکشت كرهلک هنناي كقروب

 یغوط هعرب سس وق ه دلاح یی دل وا رظتنم هن سما كيلا اس ورب خو قروب

 . یدلبا هجوب
 كرانمشد ورابدلکح هنلحاوس لوتسی و هانادلرت یعریسنوق رلزسنارف هسرزوا كنوب

 هدناحاس قطلا رح رایدلک ردق هروب بویم هروط ید هدرلاروا ییالوط ندسیقعل

 هدهرصوت هلدسح یرالوا 7 ك کک نالوارومام هنسهظفاح كن هعلق مان ولم ناک

 | ناحیه اهد هبتمر و بلاح ییهیموم تیلونم هداینالایخد یراملوا ماست هرازیلکنا

 ا بج وم ییهماع

 هد راعقوم یرلقد لو یخد یرلهفرف عربنز دراوش سنر هللا هی ر لارنج

 هلا یناطباض هيسور غربنزدراوش رار هلکعا تعجر هایواشراو بوبمهروط

 . یدالشاب هطالتخا
 ندنتخنو یدرشاش یغجهاب ه اروم یلارق یلوان نالوا ینادناموق مومع هسنارف | ۱

  كعوشود ینسهراچ یسهظفاح كنقوقح كرديا رطاخرد ىنلاتحا قلاق مور ۱

 2 ندنزو هرزوا كمتک هب وا بوغار لک و هنر ینژوا سن رپ ناه هرزوا ۱
 | ءدهقسنادو كی نوا هدنسلاوح لوتسیوو ك نوا هدنزوب دا د و

 ۱ كن ول ان هتشیا ۰ ىدا راو یرلرکسع كاب زکس یعرکی هدنلر و تابش نوا ۱ 7

 | یکسع كيبز ویکیآ ییدلبا باسحو نظ ویذ دوجوم ندنرایدنوکود ودرا ر 8
 ۱ ح . یدشلاق تراع ندرادقمو سالا سش فا
 | كنابالآ دغو وتە ایف ر هنآ نص ارد نورآب نا اور اف
 | لالقتاو تبار فاك تکلع لاوماو دوقو یالحالس الحا ا یک

 | هداینالآ وربندراهنس جاقرب وللثم یرلکدلبا نالعا یتسفلوا ادق هنیروغا تاودو تام |

 | هنهیلع رازسنارفو تیرحو برح ها ینالا نوتب ید راتیمج ندا لکسشت ایفخ
 | ۰ رایدبا هدکعا نالعاو رشن هللا رلهموظنمو رلهلاسر هج راکم یی راکفا توادع

 ۱ | ندق رطر ۰ یدلوازملس ینغج های هن ید دنربحیارقایسورپهیرزو تاعوقوو

 | ندتماقتناو مثخ كرازسنارف ندفر ۱ E كنهماع راکفا

 ۱ : کوش یدر و رارق هذاا كلر یضروا یا باب تا ت

 دن اه ا اوا اھو نرو یلدا عبا هناعوقو كجهدا روهظ هدورلیا



 ۳ ۱۲۰ قیح

 ع را هند زب نوبل ات نوجا یسم HE : كاا

 | ندنح ورمشم لاح كنار هاسور یځد ددر و ترہح یب داوا را ود كلود ا

 e 9 ِ ی روهشم كا a ۰ یدا لکد 2 ۱ ح

 3 ۱۳ E نالوط ندنلیم ES رفو 8 شما ۳ کا

 | کیسو .ES ادق ندرلهعقو كوصوب اذه عم ۰ یدیشمامری و تیمها

 اطخ مظع قلوا لوق a كما تمدخ هکلسم رب هدهبقىتلوب روما كىنرتم

 ۰ ید رولم یغیدلوا

 هدافتسا ندهرضاح لاوحا كردبا میدقت هش ره ینعفانم كننطوو تلود هبلعءانب

 عفانم كنايرتسوا و ینلالقتسا كنامنالا ىدا راکفا رصح «یرحت یتسهراچ كنا

 تاقوا ةعاسا هرروا كمل E هنف رط هلا داخلا ساسا ینسەص وصخ

 یدلبا ممه ] یتسهداعا فن هم ومع هل اسم هل رز هب E وق مسج رب ناه كل رهبما

 2 و ءرروا قمردشالرارق هجاسالا اضخ هدما لوا طارش كنهغاصموب و

Llا  Eید هت وط ان راز ها مابق هب هس رح تاکرادت مظع و یدشرک هر  

 همان هعطقرب هناردب e هوسلارف روطاریعا هدنقح یسعا لبم هر ها صم

 ۳ ۰ غ رار هلغل وا ماتم ندهحورشم تاعوقو هسیا نوا ۰ یدردزای

 ندودرا كناروم ۰ یدشمردس ؟ هند .زوک ییالکش م ولرد یه هلا ےک ییردک كرما

 قادصت یغلنادناموق موم كنژوا سن ر ریارب هلغلوا لعفنم ین ندنسعا تقرافم

 لوتسوو رک ودرارب 3 اد ره كس ۳ نوا توه و دادما هلا

 هراتلک مزال اعیربس نوحما یماکحا كرلهعلق نتاک هدنلحاوس ىرارهن ابلاو ردواو
 . ید شمر و سصا

 ین هح ورشم تاراطخاو بلاطم كنروطاربعا ابرتسوا هابلا رقایسورپ هده رص و هتشیا

 . شدزاب هسروطارعا و نالوا یردب ناق نولا « یدلوا لصاو هن ويلان

 هسح و بولوا یتدش كناتش مسوم یبس كنسام هلوا رفظم هدهسور هدهماناوح

 همیسح ةوق يیدلبا عورش هنس رو شدوا بولغم كرلزسنارف هدرا ر چه

 ها نام ینکح ا ردا هداعا ےب رهن نمت یرلسور هدراهب كلبا هدنسباس هبرکس
 یتماع كکلام نانلو هدندب هذه ةلاطا یخد هدشحم یسهداعا كشياساو حلص ریارب
 E ۰ یدلدا نامرد ینکحهلسهدما.لوق ینطسوت كنایرتسوا هلبط رش قفل وا هظفاحم

 ا | طقفو ینکحهبغا تفلاخ هنسملکح هلایزلیس یخد هدهمانباوج ینیدزای هنلارق ایسورب
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 و ۱۲۱ رج
 لس حج و بتن تا 4

 NESS E E gE ناف رط یب كغاحنسوب
 . یدلبا ناس

 یخد ندفرطر هدانا ینیدلوا لوغشم هلا هبقیتاو لاوحا نویلبان ورشم هجورپ

 ندرل هعرف نالکج ا e یدروشبلچ هندی زت كنس ه رکسع وق
 .رعدناشا کلنز و 0 ۔ هدف رطره قرهلوا رکلد یلاها یالوط

 یدلبا ماف هاش ضع ثحهدا بلج یهماع راکفا هدانا و نوشان هبلع ءان

7۳ 
 ندنه دل وا یمهلتسم باب یر ند و نالوا بحوم ی اعم ا هدایر كا كن هماع و

 ۳ یدروف ییعازاف ینهحو نسح كم نالوا راکتناد ندیلاها هلا هه وست ینآ

 ولستنوق هرکص ندک د لر دتا تماقا هدنسهدلب انوواس تدمر اباب امدقم : هوم

 ۱ هدّمع وا مارتحا 5 لق ۳ 7 ها ی قرهللوا له هسارس

 ۱ ایل مک وا یدا زلر دشروک هللا هنسک هقش ندناذ چاقر طقف هدهسی دا

 عانقا یاب و تاقالم هلبا پاپ هعفد جاقرب و تع نع هیویانتنوف هلیس نا وا نویلبات
 یدنل وا اضما هلا همان رارق ( وادروش وق ) ر كردا

 تماقا هدنسه دا نون وآ در یامور اا یماکحا هصالخ كن ون اد روق وقوب

 | كنسودنک كلالما نالوا ص هنماقمو هنناذو كملسهدنا لۇق راحل | هدار وا هل
 ۱ قمناق صصحم قنارف نولم یا N TER قفلوب هدنس هرادا دب

 | هننایرج نسح كهناحور روما طقفو قتلوا هلشدصت ودنک یصن كرتسوقسپ و
 . ردنراع ندنراصوصخ كلدا اقا همزال تاحو تنواعم ندق رط نوشان

 رارق لوا بوک هنناب رلنلوا یرارسا م رح هلغملغار تسرس یاب هترزوا كنوب

 | هنکیدتا اضما قا ای هم راا راطخا یدال وا رضم هو
 هنماکحا یارجا هدهسیدم هدا تراسج هغملا ورک ینساضما هج رک | قر هلوا مدان

 لصاح هجهماع راکفا ندننالعا كنهمان رارقوب درج ید نولان یدمشاناپ یخد

 یماکحا یارجا نوجا قمامقبج تالکشم ندکی كلرداتعاق هللا رثات نسح نال وا
 ۱ ۰ یدمرتسوک . رارصا هدنما |

 ینیدلوا عقم هدنس هداب والزر بولیکح هنغاححنس ایزایس یلارق ایسورپ هداننا لوا
 تودا هصوت یرالزاب رکسع وللکوک هلا رشت همانناس هعطق و هنتس هم لاو

TY 79277 ۳۹۹۳۲ 

 مومعلا ىلع ندنک وديا شمش را رح كب هنهبلع راز سنا رف هيا یراکفا دل رانالا

 39 جاقر : هک هلوش ۰ یدیا راشعا مابق هغلزاب رکسع وللکوک قربابراص هحالس

 یدنک نوجا قمالواراب هتلود رانلوا یسهراب یدناشوب رلوشراچ و راتکم هدنف رظ

 رایدلوا ردبا كرادت ءرئاس تامزاولو حالس ندنرلهسک



o ا 

e 7 ISH. 9۳ و ۱ یابا هدد در  e 

 98 ۰ یدلکح هنب ره ابلا هلبا كرت ینزوب نژوا سنرپ هلکما ۳2

 الل راما هیلخت یخ یتیلرب هلبا كرت یتسهعطقرب كنابنامآ هلهجووب رازسنارف |
 ۲ كنلارف ایسورپ ناه یساقفر هللا نیتسیاود نوراب هنیرزوا كلوب ۰ یدلوا رورسم |

 هبسورو ایسورب هدنزکس یعرکی كنیجنرفا طاش كردبا عانقا یناو رایدراو هنندزن |

 ندرلزسنارف تدمر هدهاعمو ءرایدردتسا دقع یسهدهاعم قافتارب هدننب یرلتلود ۱

 اور بولک هوالزرب ردناسکلآ یروطاربما هیسور ًاقاعتم هدهسیا شملتوط ولزک
  «هسنارف هدنسیدب نوا كنج رفا ترام ولایسورب هاسهدالم كمشروک لا یلارق

 یسهفرف قازف رب بویلورلیا یسودرا هیسور هدهرصوب ۰ یدلیا برح نالعا |
 ۰ یدردنالفایا یتسلاها هدلب و كرهلک ردق هةروموه |

 یی دشالفای كس e هبس ور یلارق انوسفاس نالوا دع یصلاخ قفتم كرل رسنارف

 ر ا رار هلا تعجام هظسوت كناپرتسوا ا

 . یدلوا لصاو هنهاکشب تسرد ید راسور ۰ یدلکح هبهراپ ژاب |

 ۵ هنایو یئداوح ییدابا برح نالعا هبهسنارف هللا لوخد هتقافا هيسور كناسورب

 ا ار وا ىج یدنلولغ هداعلاقوف هبمومع راکفا قحیلوا لصاو |

 ۱ ۱ رک كل هستم ونع لاها ینانندهلماعم نسح نالیرتسوک هیواهسنارف |

 كنلاها ندننیدنلوب هدنسوزرآ یساقاو هداعا كنيمومع شیاسآ و حلص كينرتم هدهسیا |
 كن وان قحا وا وط و شالتو لبحعل یالوط ندنراوشو روط و

 هدناصوصخ ضع تكنهنارف هللا فسات نام یالوط ندندش ناسل یت دناللوف |

 هرتاکنا هدط سوت ضرعمو تحیصن نوجا یستیک هللوب حلص ككردبا یتلراک دف
 . یدشعا تعجاص هتنراتلود هبسورو

 والثموا قرهلوا هدنسب وق منع كمرح هل وق حالس ینشیا یدنک هسیا نوا

 نوا كنك رفا نان هلا لاکا ینس هبرفس تاکر ادت ناه بویمصا قالوف هنارالطخا ۱
 ا و تور توقالکا «یدلبا تع مع هنسودرا بوقج ندسراپ هدنشب |
 .رادر و رارق هماود هدهب راحت هللا درد یکحهسمهل ریو ر را رق هئشرب زسه رام یخ د ۱

 كوسر هجاسامواسد نف یحدوا نکل یدلوا رمثم هح رکا یعس هدلو و كکرنرتم

 هدنابلوا بودبا یس هشیاسآو حلص ءداعا هلا طسوت : هک هلیوش ۰ یدرتسوک تراهم
 هتکس هنغلف رط یب كنا رتسوآ اتقومو یدشرک ههلاکم هاب رالارق ار وابو انوسقاس
 كنابرتسوآ هدعب یدلبا دقع هلواقمرب ایفخ هلبا هیسور هداننا لوا نوا ی تا

 6 طسوت و
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 ت نا طس ون NR ید ردتا لوف ید هن وي ان یاو ETE طسوتم 1

۱ 
 | ههم رح تاکرادت ملام الا كنارتسوآ هدهباس وب و یدلاف فرطی توتالقاص هنسهقرا

 ۱ ۰ ههم رح عیاقو ملک + یدلز تصرف هما

 سام كرهللورابا یراودرا اس ور و هبسور ندف رط کو دف هساارف ندف رطر

 . هلبا تکرح هبورایا هرکص ندکدتبا طبض یهقسبل رازسنارف هدنسنکیا كنيت رفا

 ۱ ایسور و هبسور هراخا یدل قرهلوبعوقو نفرط لباقت هدنسلاوح ( نزتول)

 | ندقدل وا فا رکسع كم رک نوا ندنفرط ولهسنارفو كس یر 19 ندنفرط

 . رایدلوا روب هتجر یراودرا نیتقفتم نود هلکعا هلغ را سنا 8

 | هلعءاس ۰ یدنرا یراترارح هدرب قحهلوا زوتف راحود رانالا رز وا فو

  ایرتسوآ ندنفرط ولهسنارفو ۰ یدلکهعوقو لدبت هنوکر هدنسهقشلوب كنان

 باط یسارحا كنطتارش یسهماندهع قاشا نالوا هدننب یراتلود هنا 98

 ۱ هدتفص دهعم قنرا هرئص ندک دنا لود یتفص طس رم اب مو نا

 هن ويلان هرزوا قلوا هلاصم ساساو ۰ یدلیا نایب هدهعطق تروص ییفجهیمهللوب
۳ 

 ۱ ها تم هنسفل وب هدننفص طس وتم كناب رتس وا نو ا یدیبا فلکت طا | رش صضع ۱

 تاکرح قرهلوا سویام ندتنواعم كنایرتسوا قتراو ۰ یدلوا نامشپ هک
 ها 0 > ندتسرد هدن وی نوا كني رفا سیامو ۰ یدتا هنس هس رح

 هس رزوا یرلودرا نانلو هدنعقوم ( نزتو ) كنتم نیتلود هرکص نوک یا

 ۰ یدلکب لاغ رازسنارف هنب هدنسهحبش كنه راحت نالوا دتم نوک یبا ردا مو

 دقع هکرانم ر هرزوا قفلوا هرک ادم هلاصم داوم هلا ماق هطسوت رازکت ولا

 تقو زار نوعا لا ا ینسهسم رج تاکرادت ید ن وان ۰ یدتا فیلکت یتسفل وا

 هبسور هدنش كنم رفا ناریزح هلکعا تقفاوم اکوب ندنب دل وا جاتح هععازاق

 ` یدنلوا هکراتم دقع هد نوشات هلا یراتلود اسوریو

 یسهعمتم نر هلىغلەفود نارغ ایواشراو AEA سلح قجهنلوا دقع هن رزوا كنوب

 كن راقاجنس ای رال یاو هیابنام | كنب راهدلب كبولو مرب و غروبماه و یساغلا كنقافتا

 یداقعنا كحلصو ررقم ینجهللوا فیلکت هنولبان كنب راصوصخ کرت هیارتسوآ

 هجاپوروا هدر دقت کیدتا لوبق ییلاکت وب نویلان هکوبلاح بولوا فوقوم هرانوب
 لکد لباق یتقفاوم هرانوب كنولان ندنکج هلک مزال كعا لنت هحیابخ یذوفن

 هیفامعم ۰ یدروبهلوب هدنراکفا كمردنروس یشیا هرزوا قعازاق تقو نکل یدا

 هردناسکل | روطاربعا یتسفلوا هلاصم دقع «یرغوط ندرغوط هٍاتلود هبسوو

 هرزوا قلا قاشا یاد نوت نون, یتلود انتسوا هسیا ردناسکل | یدادا تیکت
REتورم  



 یسفالت ِ تن اض ا یونعم و a ورد هنس شل 3 ر یدشود

 .دقع یرلتلود هسور و هسنا رف نرزسقلوا مضنم E ود ۲ قامر

 اولان ناکا یسودنک و شمرحاق ندلا صرف كور هسیا رارر وب دنا هلاصم

 قجهنلوا فیلکت رک انوا هیلعءانس ۰ یدبا راکرد ینجهلوا شلاق هدنمکحت تحت

 ردناسکل | ید ثلسرتم راد هنغح هنارواط هحالس كنایرتس وا هسیازغا لوق یطنارش

 برتسوآ نکیا هدتسرید نول هداننا ون هتشیا ۰ یدریو هیوق تانیمأت هنسراقفتم ها
 كن ولابرتسوآ هسلآ نویلات ۰ میدی هل زدی وکد صخ ص رب هسدزن ندنفررط یللود

 یتسغلوب هدنتفص قلطم کاح و ربح طسوتم كرهیم ری دتما طالتخا هل رکیدکی یبف رط

 کن هلاح قاسو ۰ یدرابا تاقوا راما هلا تاضارتعا قاط رب كردي هلا

 ثتسه رفس تاکرادت ناه كردا نط ینغح هل وا قحتلم ه هقفتم ۳ ترول سو

 هربخذو تامهم مسج هدنراهداب غروب ودقام و تسربدو ۰ یدروشلاچ ها6 ا

 تفو قحا بولوا حاص یدصقم كن ول ان ید ثكامرتم ید رربدای یراراسا

 یسهظفام كش اسا و حاص هیفامعم . یدشعا مهف ینیدنلوب هدنسهعاد قعازاق

 ۳ .داناوو ۰ یدزامروط ورک نادنوغ و مادقا هرم تانه هدنتمض |

 توراو هسدزن كرللا كلمارتم هغ وب ةد سە دل انتو وا فای ایسور هلر روطارب# ۱

 ۱۳ ورق هد نوا وزا لارا روهمتموب ید ییسکیآ |
 یسهدالبم هنس ۱۸۱۳ یراتلود سورو هسور هدهرصوب طقف ۰ رایدرتسوک |

 هنتلود کا هلا هماندهع رب خروم هلتحرا یش نوا كنسحرفا نار رخ

 . یدا رلشعالعاب

 لاحرد هتسراتل ود اسور و هسور یتاود هرتلکنا هحنساضتقم هماندهعوب : هکه ل وش

 ۱ شل یراقحهراقح كلود کیا واو اظعا یسارل نیلکنا نوبلم ییا

 نادم لباقم کو تولوا دهعتم یکحع دا ل وف هناسح ِ و راب كن هما

 قرر دنلوب رک ع كيب ناکس ولاسور و كم ن | رو وله سور هد رح

 | هلاصم دقع هغد وا مضنم یار كن وله رتاکدا و كما 1 ود هه راح هلا نویلنا

 . ی.دا رل راشم | دهعت یماعا

 4 رس كنانزتسوا هکدعا در اعطق نوا یطئارش ناناوا فیلکت هج رک | كينرتم
 هانشا هدنکحهدبا در ۱ یطاارش و كن ول ان هدهسلا شان را یتفحهش وا لخاد

 e رارویلا هد رظن قفتم یخ د هاب A 2 ندنغدملوا



 کا ۱۲۵ =

 نک IIS 2 ندا نا ر رام ود هد هقفتم لود نولان ۱

 یه دل وا هد تافل هلا كن رتم هرزوا قلا تام ولعم ۳ کو ك رەنلەهىش |

 قرهلواناور هلو ناه ندنک و دیاوب یسوزراو ل لومام ید كکہنرتم بودا راعشا
 . یدلو لوصو هتسر د هدنشا ا كنت ر فا نار زح ح

 هلص هلهج ور, كنویلان هحینساضتقا تناطف ینیدلوا فصتم ةاقالمایدل ها نویلات |

 لوق یطسوت كناپرتسوآ هولا رارب هلکما جارت او فشک یخ همتا
 | سوتسغا هللا ترشانم ههلاکم هدنس هدلب قار كراصخ ص هدا زوم و یدردتسا

 | هدعن تونلاضما همان هلواقمر یاد من ددم تک راتم ردق هنتسم رکی كنیم رفا
 ۱ . ىدا تدوع

 ۱ ثاسرتم ن ردنف رط 0 9 یرلصخ ص امس و رو هسور a هسارف و ح

 هلن اراه سس د ھاط رب ید دا سه تان وماب ان ەد 4سا | رل ودا عامجا كنحرف س ا ۱

 ۱ قار ینوک یجننوا كموقم رهشو یدقح هادم یشدلوا تّراع ندقعازاف تفو |

 يحهم هدا لو گن وماب اب یتفلاکت هقفتم لود هد هللکم تب هک هدلت -|

 0 ف رط ولایرت مس و نول ۱ و یدلعاط س ساع كح دا ققح هده مس ر تروص ۱

 ۰ یدلدا تر ت نالعا هب هس | ر

 هندودح هسنارف قرهلوا مزهنمو بولغم الک هدامناسا كسرلودرا رسنارف هوا

 . یدشل وا علاش ید نداوح یرلفدلوا شماکح یرغوط ۱

 | كنبرلودرا لوینابسا یسلحم تام ندیآ عاتجا هدسقداق كرالوینابسا : هک هلیوش
 | زسنارف ۰ یدا راشما هلاحا هنوطکنلل و درول هلا هلماک تنوذام یتسادناموق م ومع

 | .یدا هدلاحرب زسطاضناو قیغاطیراودرا ندشیدلوا داها ا د یوالارتح |

 یمرکیو زیکتروب كيب یرکیو زیلکنا كیب زکس قرق نوطکنیللو هنیرزوا كلوب
 ۱ ۱۸۱۳ وشا هلا ودرارب ا ند رف كس ییا ناسقط اعم هک لوسناسنا كس ترد

 (ایروطب و) هلبا موج هنیرزوا كلرلزسنارف هدنناوا یسیترفا سیام یس هیدالیم هنس |

 | قوج رب قرهلوا بولغم الك رازسنارف هد هراح نالوا عفا و هدنسلاوح یس هدلب

 | ۰ یدبا راشقارب ربسا هدنلبخرب ها بوط هعطق زوسکیا هرازیلکناو راتشمرب و تافلت |

 هسا رف ین هسرلععط هنري E هه فزوژ لارف هرزوا تع زهو هتشنا

 | دن كلرازتتنارف اساسا نوت نامه هدنجنا ناریزخ هلتروص و بول دود |

 ۱ . یدا شاو صالخ ندنسالنسا ۱

 ندودرا لاحرد كرهللدسح هفزوژ یردارب قحیلوا رادرخ ندناعوفو و نوبل ات |

 ددرت هدیاوب و یتسماسعا طالتخا هلا هنسګ یرناق هدلح مان نتنوفروم بوقبج ۱
1 
 أ



F>سگ ۱۲۱  

 مومع كنسودرا ایناساو یدتنا معا ینسغلوا فیقوت هسرولوا كج هرتسوک ینروص

 ع ا نالو قر هدابناسایدوا قادر و هتلوس لاشرام ینسادناموق

 تک رح وشراق هنوطکښللو در ول ینادناموق نیاکنا هللا لیکشت ودرا رب كر هر دشلر

 ورب )هک زب ۰ ردشملکج هنیدودح همنارف تیاهن بوسهلوا قفوم هدهسا شما

 هرله راع ندا نایرح هدنس یراودرا هقفتم لود هلا نوبل ات

 بویمهلوالصاح هنسح هحبتنرب ندهلاکم یشانندن رارصا و دانع كنوانالاب هجورب

 ندج وار هلغلوا لخاد هنقافتا ةرنادكنراتلود ایسورب و هبسور یخد ییلود ابرتسوآ

 ۰ یدالشابکماشب |كنقت و پوطردق «(غروبماه ) ند ( نیتسقینوق) ینعب هجوا ر وا

 هقفتم لود نکل یدیشعا لاک | ینسهس رح تاکرادت هحرک | ن ولان هدنمایا هکراتم

 ۰ یدبا راشمتا قوس هی رح تاوداو تامهمو رکسع ولتیلک هه رح مقاوم یخد

 كس ی رک زو قرلوا E PE رارح رومسم نشراار ایوسوا
 ۱۱۳ ۱ وکا اهخهک شرک اسع ایسورب كس شقل او هیشور كس شو اسوا

 5 دید ودخ انوسفاس هرزوا كما موم ندنفرط اهو ودرار ا ندره

 تح كلرهولب روهشم ندنرالارنج اسور ۰ یدشعوط عقوم هدن راکتا كراغاط

 ینکیا نالوا طولخو لک ندنرک اسع هسورو ایسور و نانلوب هدنس ادناموق

 ر وو خابزاق ندایزایس قرهلوا هدنس هدار رف كس زوب ید یدوجوم كنودرا

 هنشاپ ر شم هولبو ۰ ىدا هرزوا كعرو هنرزوا نحو هلا روع ییرارهن

 نیتمو رداهب هکر لا عیرس شمشتب ندنفنص یراوس هدهسیا لارنج رابتخار شمراو |

 . یدبا نک بحاص تاذرب نماو دونشوخ ی ف
 ندنرللاشرام هسنارف لصالاق هک ودرا حنح وا نالوا یک سم ندا تست یل لا زوب

 هدنس هدناموق تودان رب نانکبیقر هنولانو نالوا باخ هنکلدهعیلو جوسا نکیآ
 یرافر ُط عروساهو لاد قره وط عقوم هدنقا رطا نا ید ودرا وب ید

 دب دهن E لوص كن وات هلا هجون یفوط هم رو ودقام رار هلک 3
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 یا كدا |

 ندرانوب ۰ یداراو بوط هعطق زویشب كرو رف كر زویش اعج هدودرا چ واو |

 تمواقم هنژوا سن رب هدنفرط ایلاتیاو ثايبش یعرکی نوجا 9 هرایواب هقشب

 كنایرتسوآ قرهلوا طابتحا هبهمسجءوقوی و ۰ یدشفلوا سن رترف ل ا نوجا |

 2 ثنهتسور هلن رکسع كس نمل | یهدنراف رط تب هنابوو رو و

 هجالا یدل یرفن كس ناسقط نالوا هدقفلوا ملعت كناسورب و ی ؟بع كندوو

 ۰ یدرولم هن وا E رادىم

 ( لصاما )
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f ۱۲۷ Fe- 

 | كن O ملا هدافتسا ندهکر اتم ما هحنسهسب رح تا رت نوش الصامل ا

 . یدلوا شمر و تصرف هنسما توق و ید
 كردا تک ردا یان كنبراتمشد یدنک 3 ويلان هحنلک هنر ودرا زسنارف

 | نانلوپهدنسهدناموفرمسنس لاشرام نوجا ی ی رالو كنودرا كح هاک نداسه وب

 | لوق ی هدنسهدناموق مادناو لارنج یک ییدلبا قوس هنتسقمنوق یرفن كم زوتوا

 | كنن راغاطاسه و ید یرکبع یهدنراتعمرونق و لاشرامو فوت اینو نا ورا
 Sg ات نوت وا تلاتودقام ۰ یار وما ه هظفاع ی راد
 ۱ . یدا راشعوط یتراطخ یرارهن rT رف كس زو نالو

 | رو و ال هاسودزا نالوا ن مل هرفن كيب نکس قرف مد ار
 2 ندقدلوا یرد راوس طاتحا نالوا خب 2 رک ا اعح كنامرااکو ىنامتسسو

 تم واقم هب ود را ناو هدنسه دنام وق یدهع لو حوسا ه دلاح ی دل وا دوح وم ره

 | كسش نوا رود چت هدن رله دنام وق هس رو نارتر و وند وا هدف رط لوص هعشل

 | یدا راکحهدا

 ۰ و تك یر نانل و هدد هرلهف رق و ودرا ز کی دا ا و |

 ۲ د رفت كس ملا روش ینوق عوج هدلاح ییدنلوا ه والاع رل ره نالوا

 كردبا ںاتش هنس هل امم هلا هملکرک اسع لاح رد وحل وا یک جسم ثكت همان ات کیدا
 ب

 یدرولوا

 تر هب ورطا یهولب هدنش نوا ثانسح رفا سوتسعا یتهدالنم هنس ۳ ۱

 ی ربخ ی دالاشا هزواش یخد كتسودرا ع رب زد راوش نکا روح هتعحر ینا ۱ A r E 9 اه

 یدک یرغوط هتسررد ناه هلا تعارف ندسقعل یرهولب نواب قحبل وا دراو ۱ 1

 تو كنحرفا وتعال هرزوا كما طض یهدلب و هسا یسودرا هقفتم لود ۱

 تفواقع هما تدش موجو را دبنارف هج و او + یدتا هو هارو
 ندک رلکهعوقو هماک تاعیاض ندنفرط هده رام نالوا دت نوک کیا ندنراکدتسا |

 | یراسواتم نالک رره هدرافرط کو دد را انا رف هک ۱
 9 ین ر

 لارتخ نالوا رومام هل ی ودر هقفم لوچ هلن و ق

 نکبسشلوا رفظم ەد ىغا لوا بوشیربا هدنرلکتا كنبراغاط ایمهوب هرلنا مادناو
 ندفرطییا قرهلاق هدنسهرا شتآ کا هلکمسک یتسهقرا كنا یسهقرف اسو رب

5 ۳ 
 ت یرادقم ر SE كس ق یرف 9 قهدنننعم بوما بط هم وخ نالوعوقو ۱



 رومامهموم و تک رح هنیرزوا نیلرب ۰ ردشلوا رامرات یسهش ورسا یرادقمرو |

 ندنف رطیهولب یرلهرع تامهمددع زوج وا ها راب وط هعطق شا زوو شلوا رسا

 هنن کای هقفتم لود هک هرل ا زات هک الف ےل مظعو . ردشل دا طض |

 o و وک وو هب نواب ۰ یدر و تراسح لبخ هسا |

 کک رشمروح زو ندنسودنک یقترا ید یلاسط یک یدلوا راز |

 رلهراح هقتش نوح تافام ءفالتو روشاغوا وشراق هردق یقرهلوا یخ ی |

 ثكتودانر و تونعا دانسا هردف یمازهنا كوسدوا ىح . یدا ۳ ۱

 تا هلا لمح هنن ا یصه كنوسدوا د رج توسمر و هنتعاحش 0 و

f ۱۲۸ Fe 

 ا هدنح وا یعرکب كنب رفا ا یسودرا وسدوا لاشرام نال وا
 لاشرام ید سهولب هدانا لواو . یدشلوا مزهنمو بولغم هدنراوح هب رق مان

 كرهلک بلاغ هدهلاوتم تارا نالوا عقاو باما استقاو موم هن رزوا تلا ودقام

 رف كس ینافل .AS بولوا رهظم هب هلماک هماع هد زوت وا كسوتسعا تاهن

 .یرادقم تسیعرکیو فلتیردق كس زوتوا ككرازسنارف هدلاح یت دوا هدنسهدار

۱ 

 : رارف هرز وا اک ورا یسودنک و شہلا اما یسلوا راظتنم هر (ملعت 0

 قضت كنسودرا تلات و دقام ندنف رط یهولب الاب هجورب هکوبلاح ۰ یدا شمرو

 ۱ ی هدنتعم هل ردا تعارف a هر تو را قحىل وا یع یک ومسسم یی دل وا

 هرز وا كام هنف رط تورا هدعل و قمتع اط توصا یتسود را سه وب ها هل رکسع

 ا ثكنسودرا هقفتم لود هد ه رص ول هد هسلا شہلا هح وب هنف رط نحو ابفخ ۱
| 

 ۱ یدا تدوع هفرط لوا هلکعا راضیتسا ینکیدلبا تکرح یغوط هتسرد

 ۱ ترص رظن دم ا رحو لاوحا تند a ندتمافا ردق تعاسییا و لیس ندو |

 | یتیدلوا ربخ یب ندنالوحوب ها ی لاشرام ۰ ید ک هنس هدلب ان رب هرز وا كما

 | كنب رفا لولپا هلکمسک یلوب كلا تودانر نک ردک ا هح و هور اب هدلاح

 ۳ ۱ نوت دار هر و تافل کل ناف هد راح نالوا عقاو ینوک یجندب ۱
 شدل وا روح هر أ رف امزهنمو |

 | یک هلا رارف قاط ماط یتارف ینجا راسو نابلاتا نانلوب هدنرلودرا زسنارف

 ا لع یدبا راردا احتلا هنیراودرا هقفتم لود یمکو راردیک هتب راتکلم
 | هس رزوا تاعوقو ول هلل وا یاب ند راتشح و فوح درک یتعاطا هن ويلات كرلناملا

 زسنارف هلتهحو یدلاغوح رلیرارف یتد هدنتارفن زسنارف رایدنوط زوب هنابصع |
 ماتخ  رز وا یتندلل وا ن ناس هدالاب ۰ یدلا زا ها ی رادقم 8 FE هدنرلود را

 | نالوا ردو هتسر د ا ی هاب وز وا الا ا كنو باب هد هکر اتم تدم

1 



< ۱۲۹ = 

 لا زونکیا هدنن وا كنت رفا لولبا نکیا راویرکسع كس شقلا زوج وا هدعف اوم
 دارت نوک نا ها یددع فانی یک اع هقفتم لود ۰ یدطا لو کسب ۱

 شملنا تداع یل رسهاظتنا هدنتع زه هوقسوم ینارف زسنارف هک دلاق ۰ یدا هدکما

 | هلکلرک امغیو روشالوط یتکلع قرهقح ندنرافص هللا را هلس و كوکع ندن راقدلوا
 | هدنکرادت هرخذ یراودرا زسنارف هلتهج یراقدلوا ردنا بیرخت یا فارطا |

 | هدنسههاس یو لم كرانالآ هسیا یراودرا هقفتم لود ۰ یدا زا تالکشم

 ۱ ۰ رای دنا هتسراو ندتالکشم ولردو

 | هطاستحا نولبا هرز وا یرامازهناو تسولغم كنراودرا زرسنارف الا هجو ر

 هب رح اخ یلاکا كنتامزاول هلماکحا كرل هعلق نالو هدو یره نر ها
 | هقارطا كسر یتوق نوا لو طخ یرهالا رنار ا را + وا
 | ىدا هدندنما قم هلتشف هدتس رد باحالا یدلو یدسشمر و رارف هغمالب وط

 ۱ قوم کو هد هسا یدشلاح ی یی طخ كس راتمشد ندنه رط عربسربج و

 ۰ یدشعا تدوع هتسرد ندنغب دم هل وا

 هيرب ادت كم راچ ود هب یک مازهن رب یناهلباهطاحا یتفارطا كنوولان هسیا هقفتم لود

 هنوک ندنوک هبیرح لاوحا ارظن هباسسا نالوا ناس هدالابو یدا راشعا ثشت

 ۰ ىدا هدکمرک هلکشرت دعاسم ه هقفتم لود

 هقفتم لود ندنرلقدلوا یناح مصخ كرلزسنارف یسلاها راتکلع ینیدنلوب كنویلا

 ۰ یدرارولآ ربخ هل ال وق لدنس هم رح رم ادب كن ول ات یر ودرا

 تاکرح كول ا بولوا تاذرب نطفتمو رصتم تباغ یهولب صوصا لع

 هن رزوا هحبض تامولعم هدماخاو مادفا قر هلا رخ هلمنامزو تقو ندنس هس رح

 . یدرایا تک رح |

 اکا تاذلاب كنویلپ ان نکیشا تکرح ورانا یهواب هدنلت اوا یجنرفا لولبا هبلع ءاس |

 كىنولا افاعتم و یدشم هلورک یهولب هرز وا یسعا قوس هلاک E وشراق

 ۰ یدشملنا رادتا هب هبض رعت تار قحبل وا علطم هنکب دا تدوع هتسرد

 یر رسنا رف هداوب تصرفو هدقمروب ینوشان هلا ماخاو مادقا هاب وب صول هتشلا |

 هد عن ۰ کیا كن رهن بلاو هدنعف وم تسر د كن ول ۳ ها یت دل وا هدقمروا

 | هنیرزوا كنا توق كلرهولب هاتهج ین دلوا غلاب هرفن كب زوبیکیا یتوق نالوا عمتج

 یبس لو كمشارب هلتس ود را تودانرب نالوا یس ر جوسا ءانب هنغل دل وا یکه موم

 | هنیرهن ( دلوم) هدنلئاوا یځن رفا لوا ن رشت هللا تکرح ورلبا ناهو ۰ یدروق

 زونه ندنوب نویلبان هک رجا قر هلوا یخ تیاف یتک رحوب رهولب قجا یدراو

 ( تدوج خرا ر ۹# $ ( رشاع دلج )



rO THES Eجا یا ات ره تا تر  

 هنس ەق رف زرسلار فر یسهفرقر تس ود را سه ولد هد هرص ول ۰ ید.شمام هلاربخ

 ولتدش نالوا عقاو هدنراوج یرل هرف ( ند هل ) و ( عروش راو ) هلا فداصت

 . رد شل وا بولفم رازسنارف تیاهنو شلوب عوقو تافات یلکندنف رط هدرل هب راح
 كنسودرا تودانر و هنس هب رو (عروشراو ) كنسودرا یهولب هنبرزوا كنو |

 قجیلوا یعومسم كنویلپ ان یرلکدلبا تکرح یرضوط هنس هبرق ( وال سور)
 لوا ن رشت هرز وا قعا هنس همت اص كن رهن بلا یودرا قفتم یا و |

 شوک ود یدّسا قوس هبلککاسع یغوط هس رها (دلوم ) هدنش كنحن رفا ۱

 ۰ یدتک ههقسل ید ۱

 لصاح هعطق هحترب ندرلهرام كفت قفوا نالک هروهط هدانناوب رخّومو مدقم

 هقسل نیفرطو هدنسوزرآ هبراحمرب هجیتنلا طق ید فرط کیا هلتهج یتیدمهلوا
 كنبراودرا هقفتم لود نوبلان هک وبلاح ۰ رایدبا هرزوا قهالپ وط هدنسلاوح
 یرلکج هلسهدبا عج كرانا هدنسلاوح هقسل ندفیدمهلوا عنام هنعاتجاو تک رح

 كرکسع کج هل هديا عج هداروا كنولبا وشراق هنسرلرکسع هدایز ندکس زوبج وا

 هدنقح رازسنارف هب رح لاوحا هلتهجوب یدبا قجهیمهلوا غلاب هکیب زوییکیا یرادقم
 . یدا رونعا سک تروص دعاسر

 .یدردشال غا اهدتاقرب یلاحوب هقسلوب تاعوقوضمب نالکهروهظ هده رص وب هتشيا

 بورک هنکلام هلافتسو یسهقرف قازاقر ینیدلوا شا قوس كتودانرب : هکهلب وش
 ۱1۳۱ 2 لساف نالوا تموکح تخاب هدنسهاس تنواعم ییدروک ندیلاها

 هنا وق كردا كرت ینتخاب مورژ یلارق هیلافتسو نالوا یردارب كنولان هلغلوا

 نالعاینیدنل وا اغلاو خسف كنغللارق هلافتسو هن رزوا كنوب و یدلوا روبح هعمنغیص

 هقفتم لود بوقح ندنقافنا هنارف یتاود هراپ وا ید ندف رط رکید ۰ یدلدا

 ۰ یرلک هروهظ تلود نمشد رب هدنرزوا یتعجر طخ كولان ندنکیدتعلرت

 هروهظ هدن سلاوح هقسل بومرونک روتف هنن نویلبان هتیرزوا رلربخ واردک وب |

 .یدروط بولوا لغتشم هلا تاس ر كاناو رظتنم هنسهحش كنهمظع 1 راع كجەلک

 ىلا نوا كنحرفا لوان رشت ارک همحلم نالوا روهشم ود یسه راح هقسبلو

 قحثا بولک هعوقو تاعیاض یلک ندنفرط ۰ یدروس ردق هبهجک بوبالشاب ینوک
 . یدمهلوا لصاح هبعطق هحش ر

 كنویلماث تاذلاب یسیرب ۰ یرلک هعوقو هب راح هدعقوم چ وا نوک لوا : هک هلیوش
 ۳۳ لاو هدننادناموق تک كعرنز دراو نثر للا ودرا ک هدنتیعم |

 هد هنراوب ۰ ردفورعم ود یسهب راحت ( واشراو و ) کرد هب هب راح اع یک ہدتیپ |

 ( كرازسنارف إل



 هک ۱۳۱ س

 | یییدلوا یر ورم و فلت كم رووا كنهقفنم لودو كس یعرکب كل رسنارف
 | ر هدعقوم مان ( واسدنل ) هدنتهج برغ كنهقسل ینکیا ۰ یدلاق زسهحبتن هدلاح
 دارا ولبرتسو او كب ككرازسنارف بولو عقاو هدننب یسهقرف زسنارفربهلیسهقرف ایرتسوآ
 یهولب لارنج یسحنح وا ۰ یدلاق زسه یخدو هدلاح ینیدلوا ینافت كس ییا
 بولو عوقو هدعقوم مات ( نرکوم) هد یسودرا نومرام لاشرام هلسودرا

 ینیدلواحورحم و فلت رف كسب زکس ندنرک اسع هقفتم لودو كيب یتلا ندرلزسنارف |

 . یدلوب ماتخ هلی راتعجر ابولغم كرازسنارف هدلاح
 شمشلر یراودرا هقفتم لود هدهسدع| لصاح هبعطق هحش رب ردقت یه رله رام ون

 تغارف ندهضرعت تاکرح یرلنادناموق یراودرا هقفتم لود یسادرفو ۰ یدلوا

 لصاو یرارکسع نالو هدلو ینوک سرکس نوا كت فا لوا ن رشت بودا

 هدنرلهدار رف كيب قرق زو ناه هلغلوا غلاب هرف كس زوبجوا یرلتوف عومجو

 تمواقم هلا تدش لاک یخد رازسنارف رايد روب هسرزوا یسودرا زسنارف نانلوب

 كيب یعرکب ندرازسنارف یدلوب عوقو هبراحر هنازبروخ ردق هماشخا رایدتسا

 زسا رف هدنساننا هبراموب و .یدلوا حورحمو فلت رف كم زونوا ندهقفتم لودو

 زا ید هاچ ه نوک هد رط هم لود شد اب ابن تا یا
 - ی راک عش هت وه تسود را و

 هلکما مزج نوش انینغجهممهنل وا تمواقمهن رلود راهقفتم لود قترا هسرزوا كن وب

 لود طقف ۰ یدالشاب هنسهللخ كنم رهش هقسل نیلهحک نامهو یدریورارق هتعجر

 رلزسنارف هللراعا موم هنرزوا هقسل قرهلوا رادربخ ندوب یرانادناموف هقفتم

 تاغ ندنرلقدلوا روح ه هعفادم ید ندفرطر رار هللا ییس هتسهبلحم ك رهش

 تافل قوحرب رازسنارف تیاهن یدنالشاب هنسهراحم قاقز رب كانلوهو دولنوخ

 .راب دل هرانروق یه هلبا لاح چوک قرهغارب ریسا ید ردق كيب یعرکی بوریو
 لب رار وطارب ای رتسوآ و هبسو رینوک یحنزوقط نوا ثانی رفا لوا نی رشت ینعی یساد رف
 هقسبل وشا ۰ رلیدلوا لخاد هنبرهش هقس هلبا ترسم لاکو یالآ مظع یلارف ایسورپ
 . یدا تکالف مظعر, ردق یتعجر هوقسوم ناه هدنقح رازسنارف یه رام

 هراچ یربغ ندقمنغبص هنطخ یرهن نیر هروک هرازسنارف قترا هنبرزوا تکالفوب |
 یرهن (لااس) بویالپ وط یی رایدنوکود كرکسع نوغزوب نویلباث ندنفیدلاق
 هک لهرایواب كس زوتوا و ولایرتسوا كس رووا یا ۰ یدلبا ماود هتعحر ندنرزوا

 قرهوط عقوم هدنهاکشس یسهدلب وناه ودرارب بک ص ندرف ك شتلاامح

 نالوا سولامهلتهجیه هدنزوت وا كلوانرمشت ندنراقدلوا شمسک لو ككرل رسنارف |
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 دیگ ۱۳۲ جی
 ڪڪ ۱

 يود

 | رفظمو بلاغ كردبا مومو تلوص هبا تدش هداعلاقوف هنبرزوا ودراو رازسنارف ۳

 یرادق۰ ره كرم شقل | یسهفاک كردا ردص و (e هخ دل وا هلا هللع و و رب دل وا

 هلا لوصو هنسهدلب سنایام ینوک درد كنت رفا ءینات ن رشت هدلاح یراقدلوا

 . رابدن وط ینطخ یر نیر

 لژوا سنرب : هکهلوش ۰ یدما راذلوا بولغم یخد هدالاتنا رازسنارف هدانا لوا

 تمواقم هبهمیسج وق کیدلیا قوس كرلولایرتسواآ هلرکسع ردق كب ىلا کهدنتبعم
 تدم یخد هداروب هکوبلاح بولوا روبحم هاحتلا هطخ یرهن ( ژیدآ ) كرهمهدنا

 نالوا دتغ وری درلهنس هڪ یسلاها ابلاتا ارز ۰ یدنا راکرد ینحهممهناط هدیدم

 كنسهبراح هقسبلو شا ترفن ندرازسنارف هافمارغوا هناراسخ میظع ندرلهراحم

 ندهسنارف كنار وا ۰ یدا شمرو تراسح یلخ هن رانمشد هسنارف یرخ

 بجوم هجرزسنارف هسیا یسفلوب هدلاحرب كوکشم كنلارف یلوبانو یسمریوج زوب
 . یدا هشیدناو رکف

 ۳9۱۱۲ هتدوبح هنا و هرزوا ییدنلوا ناس هدالا هسیا رازسنارف یهداناسا |
  یدا روا كمرک ههسنارف هللا رکسع رفظم ردق كس زود نوطکتلو ۳+

 نالوارومام هبهظفاح یراغاط هنربپ نالوا دودح هدننب ایناساو هسنارف وشراق کا |
 ا ر سو امو هدسهدار كس ىلا قلا ید یسودزا رسنارف |
 هجورب نوا یحد هدنو یر نیر نکا هدلاح وب یراتهج اللاتاو امناسا هتشيا ۱

 باسا نوحا تافام الت هحنسودنک و . یدبا هدت روب كما هلباقم هسراودرا

 قوزوب كم یسهیلخاد لاوحا كنهسنارف کوج ۰ یدا لکشم ید یرادت هبفاک
 یعوح رب كدنا اش زسنارف سهام لاو شمالاق هحاسا یہ راهاسرت . یدنا |

 رازسنارف زونه كنابلاساو ابنالآ یسلبخ رب ید ثانسهش شلوا فلت هدراهب راح

 هسلا یسلاها هسارف مومعلا ی ع ۰ ىدا نشا روصح هدن رلهعلق نانلوب هدد ۱

 هقفتم لود نالوا غلاب کم زوبجوا هلر ؟بع ناتو نوعغرو ردف كن شه ا الا

 . ناب ددا شملا تره ندنوشان و شعاصوا ندهبراج

 كن ول ا هقش ندقدل وا یرلم ولعم هلش ال كتهقفتم لود یلاوحاو كنهسنارف طرف

 یغد یسهظحالم یرالو هج رفا كننارادفرط تیروهم هسیارولوا لئاز یتموکح
 فیلکت هلاصم ر هويات مدقم ندزعا زواج یبرهن نیر هلغلوا هشیدناو رکف ءیداب |

 یراعاط هرب واللاو یر نر كن هسنارف یسهساسا طارش كن هحاصم وب . راب دنا

 یرات وا هاقتسم تموکح ررب كنابلاساو كنهدنالوه و ىنا اتك هلیدودح
 ۰ یدما تراع ندنرلهدام یسفلوا هرادا هلیتف رعم یرارادمکح یکسا كنایناساو

 ( نوا )



 ا ۱۳۳ =

 ءینانی رشت یسهمدالیم هنس ( ۱۸۱۴۳ ) وشا نوجا لاک یتسهیب رح تاکرادت نوملان

 هداروا هروک ذم فلاکت ندنغیدلوا شمراو هسراب هدندرد نوا كنسحرفا

 مزال یسعا لوق ینلاکتو ا رظن هلکشم عقوم یدو 1 ردشفلوا غیبت هو

 هنسهعلاطم ینحهلوا شع وق هادم یرورضو زګ هسر و دا لوټ و ەدە | ی

 ام هبهقفتم لود قرهغارب هنع توکسم ینلوقو در كطئارش نانلوا رک ذ تم

 لاحرد رار هلکمردنوک باوجرب یواح ینفیلکت یسفلوا دقع هرغن وقر هدنسهدلب

 سرب ندنف رط هقفتم لود هنفلکت ثكنا و شعا تشل هنعج ی تاک روحوا

 ا ناس هن وکر هدنفح هحلص هبساسا طارش هدناوح یتیدزاب كکسنرتم

 ۰ ردشملا 11 راهطا یالوط ندنخ دفل وا

 یماص هدهسیا شفلوا تقفاوم ههروک ذم طارش ندنفرط نولان هنبرزوا كلوب

 یمامتا ثانسهس رح تاکرادت هلا تاقوا راصا ردق هراہ لوا هللا هلاکمو هراخ

 هسا هقفتم لود . ی هک ا یهمزال تاکرادت هللا تعرس لاک ندنفی دلوا
 . یدشعا راکفا لید هده رص و

 تلاخد هبهقفتم لود قره ربآ ندنویلان كناروم یلارق یل وان هدانا لوا : هکه لب وش

 هدنالوه نوتب هلسمتا قوس رکسع هقرفرب كتودانر یدهعیلو جوساو یسچا
 NC كننادناخ ( ژناروا )نالوا یرارادمکح یسا قرهنالفایا یسلاها

 | نامرد الابهج ور هقفتم لود ندنفب دل وا شع وف هنادمم ینغلزم . رادتفا كن ول ان یتملا

 | كمامر ونادیم هتسهس رح تاکرادت كنول ا هللا تعارف ندطنارش یرلقدلوا شملبا
 نوا زو زکس كم وسها كر هری رارف هتک رح هش روا فا رف ناه نوا

 | یرلودرا هقفتم لود نوک یوا كن ا وأ لوا نوناک یسهدالسم e چوا

 ۰ رب دالاشاب ات > هسرزوآ هسنارف

 (۱۲۲۹ هنس علاقو )
 لا یمسق ر كن رلاودرا كرهمر و تىما هنغاف رط ین كنەرح وسا هقفتم لود

 كمرض ور ر کن وشا تر

 ۱ یعرکب كنلوا نوناک یسهءدالبم هنس چوا نوا زو زکس كس نالوا فداصم هنلئا وا

 کند نالو هدنسهدناموق نهولب لارنح كنهققتم.لودو ۰ یدرک ههسنارف هنر

 . یدک ره نیر ندنزآ هد سنابامو سنلبوقو میهنام یخد یمسق

 ی راقدالشاب هکلورلبا هتعب كنهقفنم لود قرهلوا لو از ات هل وب نوان

 گلم قد هن رکف قعازاق تقو هل دقع هکراتم رب ناه كردا شالت مظع هج روک

 ترد نوا زوب زکس كم یس هدنرخاوا كنمرحم ی ا یک وشاو

 تحت

 .|ھ
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 ِ یرظا هبجراخ هسنارف هدنش كنس رفا ءا نوناک ینهدالم 21 هو

 هقفتم لود هسا لطعت یهبرکسع رجب ۰ یدردنوک هنهاکودرا هقفتم لود

 . رایدربو راباوج هموص ندشاب هروقنلوق ندنکیدمرب ولا الصا هسراشبا

 ل هدا تمواقم هرانمشد نالک بوق | هرزوا هسنارف یک لس ن وان هنرزوا

 ندسراب یسودنک هلا لدو هز ول یرام هم روطارعا ین :خاماقمک اق روطا رعا نوحا

 . ردشو لوصو هن واش نالوا یماکودرا هدن رخاوا ی 2 رفا ءینا نوناک نوح

 ١ هّققتم لود برق کس زونوا نوکیا نالوا هدکع روب هنس رزوا هساارف هکو لاح

 ۰ یدا راو یرکسع تا رو یدق تاسف يلا قعا لیاه اف

 یر اقج هاي هب قرهلوا روتفو او راحود یناطاضو ایا رسنارف هما عاب

 رسادن كرهر و تیلست و تراسح هنسهلم هلا تاس راهظا نوا ۰ یداراشم رشاش

 ۰ 6 وط ی رادک كرر نسو بواو نرام ناهو ۰ یدتا تعراسم ه همزال

 نوموش ینعب هنتهج وراقوت كنترل رم بواو نرام غربمز دراوش سنرب هدانا لوا

 صواب . یدلوا رظتنم هنندورو كهولل لوصولا هنسهرا یرل هداب بوا روسراب و

 هللا تعرس لاک نوان . یدا هدکع رود هن رزوا بوا ا ید

 یسهدلب نور هدن رخاوا ی 2 رفا ءینات نوناک نفرط قرهشالوط هنسهقرا كره ول

 كس ید نوا هدنناپ كنویلبا و كرم زون وا هدنناب له ول یداصتلایدل هدنهاکشب

 هتعح ر سه ولب Ab بلاغ نوبل ات هده رام نالوا عفاو هدلاحیمب دل وا دوحوم ره

 ردشلوا روح

 ناسرد ندقرط نولان هلسهطساو روقللوف هدنهاک ود را غربمز دراوش هدهرصوب

 1۳ یحهلکم زال كلر و باوح هلهح و هر هد هبعطق تر و هنس A ڭا

 دعت كنهساسا طارش ندش دلوا فاتح یفانم كنەقفتم لود . یدیا هدقغل وا |

 هدنسهب دالاىم ؟ ناسءط زو ید كس كنهسنارف تیام : نولک هروهظرافالتخا ہدنقح

 هدنسهدب نوساش قرهللوا داتا هلاصم سا ا ۳ تعانق هللا دودح ی دلوا كلام

 . یدا راشمر دلس هروقنلوف یرارقوو راشمر و رارف هنندقع هرغل وقر

 هسدادما كنا عربمز دراوش دورولا یدل یربخ یتعحر كنسودر ۱

 روم زون هدهطق ر و یدشلر هدنسلاوح یه رف ( رتور ) ودرا یا اس

 هد ( رتور) هللا رفت كس یا زوت وا قره وا عمتحم توقرب زواحتم یره كم

 هعقادم ردق هماشخا ندحاص نوشات . نایدلبا موج هسرزوا نوا نا وط عقوم

 هورون هلس ودرا فک 2 رب كن رفا طاش بوالکا ینغج هم هقىح هشاب هدهسر دتا

 . یرکح هنسلا وح یسهداب

 ( كنفرط ل



 كردا لوق ینفبلکت نالوا راد هسدقع هرفنوق هدنوماش الاب هج ورب كن هقفتم

 . یدردنوک هنویناش هلبتفص صخ صع یروقللوق
 نژوا سنر هلرکسع كس زوتواو تلاخد هبهقفتم لود هحدقا اروم یلارق یلوبان

 طقفو نیمات ینتموکح كلا یخد هقفتملود ندنغل دلواشملبا دهعت یم روب هن رزوا

 كرب رادقم رب ندایاتا سفن هنسودنک لدب اک | قی رفتلاب الحبس ندنتموکح ٌءراد
 مولعمو ناعم ینیدلوا ندفرط هل كر قحهللوا كرتوب ۰ یداراشملبا دهعت ینک رت

 مه ههقفتم لود مه هلفلوا یعومسم كنویلپان یتیدلوا ندنکلام اان هدهسبا لکد

 رار هلا هدعاسم هنندوع هامور كنابا نوبلبات هرزوا قمراقبح تالکشم هاروم

 . یدتیا ما یتسماکچ هنیزوا نوبل هلا هیلخت یایلاتا هنژوا سنرپ
 ندننیداوا شمامر و تیما هنیرافیلکت هلاصم كنویلبا یسهقوم تموکح اینا
 هلاصم دقع هليا دناندرف یجحند یلارق ایناسا نانلوب فوقوم هدهسنارف نولان

 ۰ یدایهربو صا هنسهداعا كنیرکسع یهدنهجوا هلا هداعا هامناسا یا كردا
 . یدتا تشت ههمزال سادن نوجا هظفاحم یمراب هجاایدلو

 هناح وذم تک رح ندبا تشن ندنربحو فعض لاک هيا یتالماعم وللتموب كنولا

 تر ناز ان امناسساو زیلکنا نولکنلوود قود وح یدا ندنلسف

 شم راشح توروس نداسناسسا یرلنا كردا هللع هرا رسنا رف هلا ودرا م

 نالوب فوقوم هدهسنارف نکیا هلو لاح ىدا شملوب هدکعروب هنبرزوا هسنارفو

 هدقبضت و فقوت تحت ورندراتقو هجوم راقح هن ندهلاصم دقع هلا عولخم لارقر ۱

| 
۱ 
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 ۰ یدیا ندلببقوا ید یسهیلخت هده رص وب كناباب نانلوب

 هاک قوا یسر كراقفتم ۰ یدا هدکملنا ماود هب تاکرح هد ه رص و

 منئارق دارا و كع رو اه روا سرا ا یت و
 یر نرام یسودرا یهولب قرهلوا تراىع ندنسهعلاطم كمروت بوزا ینسودرا

 . یدشما هجوت هنیرزوا یرارهن نوساو نس یسودرا عرم زدراوشو هنیرزوا

 نونا هلییسح قلوا دیعب كب ندب کی دکب یرلتک رح طخ كنودرا ییاو هک ولاح

 ناه هرزوا قمتغاط بوروا ین رکید هرکصو یر ادتا هد ورک هنسهرا كران وب ۱

 هدنطساوا كنت رفا طاشو تک ر حهسرزوا یسودرا یهولب هلا رکسع كس زوتوا

 تورو هنس رزوا یسود را عربم زد راوش ه رکصن دک دنا ن تو وا لب املا یدل

 كيوان هدف رظ هتفهر هلکلک بلاغ ید هنسهف رفر كنودراو هدنسهراګ ورتن وم ۱
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 هنسومان كنهسنارف هطاصم طئارش نوسان ینبم هنکیدنروک یک رویدیا ددح یلاقا

 هدراهراوب و ۰ ردشملبا راعشا هروقنلوق ینساملوا لوق هدلاح شدوا قفاوم

 هرهش هلا یالآ بوردنوک هسراپ یراریسا ردق كيبشب یعرکب ینیدلوا شعوط
 هدهسیا شملبا رثات لزوک هنیراکفا كنلاها قوج ك شیاعوب ردراشفلوا لاخدا
 تیروهج لرکحو كرلنانلو رظتنم هنتنطاس ةداعا كتنادناخ نو رو كرك

 ناک € رانا بویمهروتک فعض هراسج یراقدلا ورندندمرب كن رارادفارط

 ۰ رلیدبا هدکملشیا هنهیاع نویلان

 ڭا ه تا ادم یطئارش 3 رام نانلوا فلکت ندنفرط هقفتم لود هدهرص و

 كنم رفا طاش یوهالفود تنوق نالوا نعت صخ  ندنف رط نویلات هرزوا

 هقفتم لود هدنسهبرق یسزول نئاک هدنراوج یسهدلب هوروت ینوک یجندرد یعرکی

 ۱ 0 لرالم هرات طارش بوشل رب هل راصخم

 طلارش هدنوساش روقنلوقو كنهکراتم طئارش هدهروک ذم ٌرق یوهالفود تنوق

 ا هقفم لود ۰ رانوسروط هلوا لوفشم هلیسهرک ادم تنهام
 ه قص قبص یاسا كج هدا لصاح یلطمو قرهلوا هدنمممصت قمراتروق ندنرش

 . رایدنا هدکعا هرواشم هدنرلنس

 یبرت و فیلکت كنصخص رکنا هرزوا قلوا ندنحئاتن كتروشمو هتشبا

 نالوا هدنس یراتلود اسور و ایرتسوآ و هتسورو هرتلکنا وشراق ه هسْارف هلهح و

 هده را نادم هکدتا ماود هراح یره كراتلودو و و دید كقافتا

 یا قجهلوا لصاح هلتروصوبو ینراقجهریدنلوب دوجوم رفت كب شیلا زوب
  قرهللوا هوالع ید رفت كس زونکیا كحهلنتسا ندراتلود قفوا هرف كم زون

 ندنفرط هرتلکناو ینفج هللوا غالبا هرفن كس زوب زکس كنبراودرا هقفتم لود

 هکدتسا ماود هراحم هرزوا قفلوا مسقت هیوسلالع هدننب ایسور و ایرتسواو هبسور

 هماندهع هعطقر یواح ینکجهلر و هیدن ٌهناعا یسارل زیلکنا نونلم یتلا یونس

 . ردوا اضما

 لود قرهنلوا تکرح هلا قافلا هدنالماصم عون ره كج لک هعوقو هللا هسنارف

 یسا كنهسنارف نولانو قمافلو هدهللکمو هراخ اد رفنم یر چیه ندهقفتم

 كنهماندهع و یخد یراصوصخ قمافلوا هحاصم دقع هکدعا اتکا هلا یدودح

 . ردشُفلو ندنسهحردنم طو رش

 هدنسهدناموق تودانرب ارو جوسا ه رز وا قلوا ند اش كن روشم لوا هب

 ( ناو ژ
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 هرن كم کس قرف ی هدنتعم سه واب ق رفتلا ی ره كم ىلا ندودرا ناشو

 . یدشلر و را رف هنص وصخ قغلوا ه والع

 هلا و هب و رلبا هرز وا كمرک هسراب مدقم نی را هدق دل وا فاو اکوب سه ولب

 روم نزمرام لاشزام هد رصو ۰ یدالشاب کعزو هردوآ ال یاس

 یس هدلب ( وم ) هدلاح یی دل وا لا هرفن كس ترد نوا یعومت كرهشارب یراهقرف

 هلرکسع كيبش نوا لاحرد نویلان ۰ یدبا رلشما راعشا هنولات یتیفک بوتوط
 نوساوس هرزوا فای ا هقرا یه ولب كردا تا رس ندنس هدلب هورون ابفخ

 نکیا شفلو هدنسیوق ديما كنا وع یتسودرا سهولب و شک هتیسلاوح ی

 كننلاوحوت یس هدلب نوساوس : هک هل وش . ردشملا دمو یا نایک ا هعق ور

 نیزسقعالتاپ كنفت نادناموق نالوا رومام هنس هظفاح هدلاح یتیدنلوب هدنمکح یدیلک
 تربح هتسبمد نوا قحیلوا دراو یربخ یفیدلوا شملبا ماست هرهولب ین هدلب وب

 ینیدنلوب یهولب هدناف هج هدهسیا شلا ه هک اعم تحت ینادناموق لوا ناه قرهلوا

 لصاو ید رش كس یا نالوا بتم هتتعم الا هجور و شملت روق ندکلهت

 هلیسودرا غربمزدراوش یتسودرا رهولب هیفام عم ۰ ردشلوا دیازتم ینوق قرهلوا

 جاقر وشمشود هنس هقرا لرهولب نوشانهلسالوخ كما ناشیر بوروا ندمشلرب

 یدمهلوا لئان ههللغ یک ییدتسبا هد هسا شمر و راسخ یلبخ هنسودرا كلا هدلحم

 عنام صا ا EE ید هک ع هوف ی دلوا شب هدهور و

 . یدمهلوا لئاح و

 ٠ قردلوا زسهحبن هد هرصوب هلاکم نالوا شلدبا داشک الابهجورب نوجا هکراتم
 | هرزوا قلو ماتخ قرهلوا زسهحش كلذك یخد یس هرغنوق نوباش بولوب ماتخ
 فلکت ندنف رط هقفنم لود اب آر ظن هراسخا نالوا دراو ندسرابو ىدا

 . ندنف رطیاهاوخ رخ كنسودنک یدنت كنویلانو سش لوق كط ورش نانل وا

 . یدا هدقعلوا حسه هل

 ىدا هشیدنا ءیداب هن ويلان یخد راربخ نالوا دراو ندندودح ایناسا هداتلا لوا
 هللا ودرا یوقرب لک م ندنرک اسع اینابساو زیلکنا نوطکشلو درول هکنوج

 یس هدلب ودرون ندنغیدم هلوا عنام هتک رح كنا تلوس لاشرام بورک ه هسنارف

 نالعایتتموکح ٌهةداعا كران و رو یرارادفرط تیلارق هلکمک هتطض دب كرازیلکنا
 . یدازاشما

 دوجوم هدرلهعاق هرزوا قلوا یر دن كوص كا بولوا رصم هدندانع هنس نوشان

 سراپو كما غالبا هرف كسب یعرکی زوبیتسودرا هلبا عح هجنراو هراظفحتسم نالوا
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 هلاتوق عو هدوکح هنهاکشب سراپ یراناو بوغارب قیچآ هنیرانمشد یاوب

 را رف هنصوصخ كملنا مزهنم YE 4 يا یرلنا ردا موه ندنرلهقرا

 رد لو ترد هسا زال وا به كسراب هدنروصوب طقف . یدشمر و

 بدار هدهسیا قوب ماکحتسا هدنفارطا كس راپ تقولواهجرک او ۰ یدیا مزال طرش

 ۰ یدرولم هللوا تمواقم تدم ردقوا هدنس هقرا هتفوم تاماکحتسا نالیدا اشناو

 كنسلاهاسراپ نالوا شفلوب بغارهشیاساو تحارو شعاصواندلادج و كنج قحا

 هیفام عم ۰ ید روم هدا نیما هدکپ یتهواقموب یلاوحا كله رح ناکرا کلو

 رک
 كنيت ر فا ترام كردا ماود هنل و E ندک دسا هب را رب هلا یداصت هنس ود را ۱

 هب هج رب ی هرغل وق نوماش هدانا لوا ۰ یدشرا هنس ه داد هب زب دنمس هدنح وا

 غربمزدراوش هدهار یانئاو تک رح ه ورابا ندنسهدلب_ سمر هلرکسع كس یم

 هلا نوبات بولک هه زدنمس ید روقللوف ندنغدلوا شملعاط نزسقلوا لصاو

 یرک ذلا فلاس ری دن هللا عح و باج هیاروبیرکسع ندفرطیه نوبات ۰ یدشروک |

 . یدلوا لوغشم هلبا هه رکسع تاسرت هیتبص یتبص هرزوا كنا ارجا |

 ۱ راب دل وا لصاو هتسلاوح سراب یرلودرا هقفتم لود هدن ز وّمط نوا كنت رفا ترام ۱

 هسور اما بولاق هدنس هداب نوژید هدکلرپ هلا كمرتم سن ر یروطاربعا ا ۱

 ۱ . ایدبا هدودرا موبلک ییارق اسورب و ردناسکل | یروطاریعا |

 | كنه روطارپما نال وایماقممنافكن ول انهسرز وایت | برق هسراپ كن راودرا نمشد |
 ۱ هم ورهلنا هشر وطارع ا ه رک اذملا یدل . یدلدادقع صوصخ ساحر هدنتسایر تك ۱

 | تعیزع هنسلاوح یرهن راول بوقیج ندسراپ كناغوا نالوا رئاح یتاونع یلارق
 ۰ ۰ ۱ تاهورک نالوافلاخ هنوللان هسیا رارقو ۰ یدلربو رارق هتیراشا |

 کو یخد ناربلاط بولوا رضم ك هلتهج کج هدا لیهست ینلوخد هسراپ كراقفتهو

 ترام قر هلینوق هبارجا عقوم روک ذم رارق هلا ارا تیرثک | هدهسیا شفلوب فلاح

 . یدقبح ندسراب هدکلر هلا لعوا هر وطارعا ق یعرکب كانحن رفا

 یرلهقرفهمنروملاشرامو نوراملاشرام ین دلوا شقارب هدنسلاوح سمر كن ویلا |

 ۰ یدنا راشعا تعجر هسراپ هدلاح ینیدلوا غلاب ءرفن كيبشب نوا |

 مضنمهیم رک اسع ردق كيبشب نوا هلبارفت كيب زکس نالوا دوجوم هدسراپ هرلن و |

 زوسکیا نالوا دوجوم هدسراب قرهلوا لصاح توقر برق هکس قرق هدقدلوا

 «یدرواسهدناتمواقم ردق نوک نواش هن رکسعكبزوسکیآكراقفتم هل ابوط هعطق |

 سرابندنغاص كنس رهن نس یراودرا هقفتم لود ینوک یجشزوت وا كنت رفا ترامو

 ( هنیرزوا )



 سیا ۱۳۵۹ ی

 هلا هب رکسع هوق نالوا یرلتیعم دوجوم هبنرومو نومرام هدنراکدب روب هنیرزوا

 رب دن رب چیه هدننمضیسهظفاح كتکلع نکل .رلیدتا هعفادم ردقهماشخا ندحایص

 هننرزوایراشوراو كسراب یک لس یراودراهقفتم لودندنک و دناشمافل وا ذاخا

 ندنف رط نویلپان هدهرصوب .رایدم|فداصت هنالکشم قجلوا عنام 3 موج
 هدکعا تک رح هنرزواسراب كنولات یرهلوا لصاو هسراب نک زیدول وط لارنحرب

 هنومرام لاشرام ینموزا یسفلواتمواقم ردق نوک ییا هسیا زالوا چھو یغیدلوا

 هکر اتمر نومزام ندنفیدل وا نکم تمواقم 1 رظن ههرضاح لاوحایحنا .یدتسا غیبت

 ك رکسعطقف بوبا تقفاوم اکا غربمزدراوش هدهسیایدتسیاقعازاق تقو هایفیلکت

 .یدلر,ورارق هنمیلستكسراپ هلطرش یرلملس هلیکیچ هتمس یراکدتسی لب راحالس
 اضما همان هلواقمر هلهحوو هدنس یراصخ هقفتم لود هللا نومرام لاشرامو

 بوقبح ندسراب الکو هليا فزوژ لارق یردارب كنوشا هسرزوا كنوب ۰ یدلدا

 یتیما رهش هللا یرظات سلو زکلای هدسراب ۰ اکا كن هم روطاربع |

 هدسراب هباع ءاس «یدلاق نارلاط ناستسیاقمقبح ین هرهنامو راذعاضعب هدر و
 ضب عرفتم هنمیلست كسراپ نومرام لاشرام هجیک ۰ یداوا یک قوب تموکح

 بوردنوک طباض چاقرب هنیدزن غربمزدراوش سنرب هرزوا قمردشالرارق یداوم

 E E یغوط هسراب نوا هدهرص یرلقدلوا هدکعا هقبط و یاها

 یضفوط هسراب كنودرار كلکس زو ییدلوا شملا عمه: کال وش . ىدا
 ترشابم هنسهظفاحم كس راپ تاذلابه رک ندکد تا اطعا یەم زال تاملعت لامعا ینتک ر ح |

 شمروف قلاس لاومر هدند ور و كس ودرا هدنف رط 2و رد جواو كملا

 .یدشخاتک رح یعوط هسراب هل اتع رس لگ هرزوا كملاارحاین رب ییدلوا |

 یغحهایهن قرهلوا تربح ُهتسمد قحبلوا فقاو هتبفک هدب ولک هنسلاوح سراب
 رارق هتم نع هولنتنوف هرزوا كمن ماق هه رکسع تاسرت ندکی ناهو شم رشاش

 شمشرا یسودرا كنویلبات هدب ونابط ردق نوک ترد ۳ سراب ۰ ردشمر و

 كح هلک هروهظ هعق و میظع رب قحولوا ناتساد هدرالد هدنهاکشب سراب یدیسلوا

 كنول ان یک یرلقدلوا شعاصوا ندلادج و كنج یسلاها هسنارف نکل ۰ یدا

 ۱ . یدنشوا نادرکور ندسووب ید لا

 یعرکی زوییکیا كيب وبشا نکر دیک بولیکج هیولبنتنوفالاب هجورب نویلبان هیاع ءانب
 هنس ترد.نوا زوم زکس كس ین هدن رخاوا كنب رخ الاعمر یسه رج زوقط

 لاک موتلک كارو ردانکل ا روطارغا هدر نو وا تتسک رفا تراب ی دالم
 كنب رارادفرط تبلارق نکررک هسراپ رلنوب و  رایدرگ هسراپ هلبا تارادو بدید



 نوساشا ردناسکلآ نوساشای زلارق نوساشاب كنسرایضعب ندنسلاها سراب هلق وشت
 :ردشم ردشلهدایز تاقتاق رم كرارادمکح و یرامشفاب وند موناک

 بلج یه ربتعم تاوذ رکیدو ناریلاطنانل وب هدسراب یکی راكد رک هس راب رادمکح کیا و

 دا هلاعم هلبا نوطان یت ادرک لواناه هرکس ندک دن اهر 1
 ییراقحهبمقوط هنندودح کسا كنهسنارف و ی راقج هبجاطیرادمکح هسنارفیناو

 رک هلبا دافک یناعا سل س یوناتس هرزواكمالکعت تموکحر تفومو

 ی راقح هلو ضرتعم لک شی رلکچهدا ناخ كرل رسنارف هدلاحیهو

 . رابدتنا نالعا هدهمسر تروص

 تحت كناربلاط یدنالپ وط نایعا ساح ینوک یجنرب كنیحن رفا ناسبن عقاولایف
 یمادرفو یدللوا لک هتفوم تم ووح تلهر اب ںیم نداصعا ترد هدنتسایر

 . یدنلمق نالعا یطوقس ندتموکح كنولبان

 هک داش ندا دلوا لصاح هلیش وشت كنم رارادف رط لارقو كناربلاط به رارارقوب

 هده رص و رانا هلتسهظحالام ر و ین ر كشاهد ولواقفتم هلا ن ويلان رکسع

 ۱۳۳۲ تا ر ءرادا هلع ا + ردا دا ناحیلخ كوس
 «رلیدتا مابق مرا ندناینمسقر هسیازانوا چیه یخد كرکسعیک یراقدراتروق

 ۱۲ اس هبع تاکرادت هدولنتوفو رارصا هدندانع قیاسلافاک نوین
 هتموافقم قترا یرنک ۱ كرالازنح نالو هدنفارطا هدهسا شفلو هدکعا

 ۳۳۳ ارد  رادقمر ندرکسعو یرالوا هدکشا ناس یشدنوا لاج

 هقفتم لود هلیسهطساو روقنلوق ندنکیدتا دیمون نوت نوت ینولا یسک
 . ردشمر داس یتکحهدنا اهن یادم تا ره ردا تعجام هنن را ۳

 ته نالوا شا لکشت هدسراب قحیلوا مولعم یسافعتسا كويلات الاب هجورپ

 هلئسم یا نالوا مزال یسهوست لاحرد نوجا هقفتم لود هلا هتقوم تموکح

 نالوازاحیتاونعیلارق همور هللازم ول یرام یسهجوزوكنوط انیسیرب ۰ یدیشلاق

 6 ۱۱۱ نما ير ا رادم كنسرلودنک و ناخ ینراتمافا لح كلغوا
 : رد تكملا لکعت تفردحت یاد هدهمنارف

 ندنش دلوا یسصوصح تمرح اناذ هنولان تا دناتتستاآ یروطارعا هسور

 روطاربعا هنوان هکردشلرب و رارق هلهج ووش هماتسم یلوا هلوهسلاب هدباسوب
 رار ی رکسع زسنارف رفنزو زکس ید یجهدبا باخاو قرهلاق هنسهدهع یناونع

 كنهرب زج و و نایت هاکتماقاهنسودنک یسهطاالاهلهح و قلرادمکح و قلف مصتمقرهل |
 هن رله رشم ونومام يا لبه بن عرب ندنسهنزخ هسارف هقش ندنادراو

 6 هدنرنب زا



 هنگ ۱۱ =

 قلارف نولمر هنسهقلطم هحورو نوبلم ییا كد هرزوا وا مقا هدنرانب

 كنوش ان و ینلهفود سل اژهل و همراب فا و هدابلاتنا هنم ودخم هلازمب ول یرامو صیصحت

 . یدیشلرب و رارق هرزوا قفلوا هبجوت هنوسسن ر رب هنژوا یلغوا کوا

 یلود اللاسا الاح 10 ه رب زح مه هدنن رق یسهر زج هقسروف یسهطا الا

 ۰ رد هدف رصل

 توستسا قمتشراق هنسهباخاد روما كتهسنارف هقفتم لود هحناک هب هلم ینکیا

 اددحمهدهسنارف كردبا افتک | هلیسافعتسا كن ول ان نوجما نیما |S كنابوروا

 نالشوط هدنماقم یوعم ثكنهسنارف یطئارشو es RC قحەنلوا سا

 یراقدن وقهنادىم كرهقرف ددعتم ناناو هدهسنارف . یدارلشعا هلاحا هنسلحم وتانس

 ندشروهههسارف هرزوا قلوا یس رع یرببادن كنارلاط هدنسهرا یرلاعدا فاتح

 قجهلوایظنتو تغارف ندهقلطم تم کج تكنسالس نوره نالفا نا و

 . یدلریدشال رارق یرلاشا هدنفل رادمکح هسنارف هلطرش كما لوق یهمانطرش

 هدنتح قاقلعتم الس واک تروا کما تماقا ا رس واش وفا نوشت
 كما اضما ینهلواقم نانل وا مظنن یواح یطتارش نالوا شلریدشال رارق الا هج ور

 توراو هواشوف روقللوق ۰ یدشلردنوک هنسودنک هاسهطساو روقنلوق هرزوا

 دعو ینکحهدا اضما ینا ن ويلان هدکدتا زارا یهمانهلواقم و تاقالم هلا نويل ات

 هروک هرکناهج ر ندا نازرل یناهج هاسهیماق ٌءوق ورندتقو هجو هدهسیا شملا

 هتسن اکا نولان ندنغیدلوا تیفک رب یحآ كم قلاق روصح هد هربغص هر زجر
 یسهصاخهمدخ . ۰ شما یحور نوشآرادقمر هحیک لرد ا حیجرت نوم تراص

 بوشوقروقناوق < راشعا لاحناس هروقللوف نود رکسیک یرلقدلوا فاو هتفگ

 بس هننابح یا كنوسان هلک ءيت ولتدشرب هد هرصوب ۰ شمراو هننای كنولنا

 .شلکتنوکس هنباق ناجاخ كنویلپان هلا یراتیاست روم كب كروقناوقو ۰ شاوا
 . ردشعا اضما یهماهلواقم روک ذم كردا تح تل تلفظ هلق تدم و

 یداح یسە رح E E وشا هرزوا كيك لا الا نون هدعب

 ناس یسهدالبم هس ترد نوا روا زکس كس نالوا قداضم هوا كسالوالا

 ۰ ردشع | تکرح ندنیارس ولبشوف ینوک یم کا كنىسج رفا

 کمک دا تارو باوخ ىلا كرد ن
 یتدح كرازسنارف یسمتیک بوغارب هدلاح شوشمرب هلیوب ییهسنارف صالا ةياهن
 راشم موج هرزوا قلمراپ ینویلپا هرک اقر یلاها هدهار یاننا هلغلوا بجوم

 كوس كا كردبا ناح صیلخت هدنسهاس ییامادقا كنبرلرمسموق هقفنم لود كلا

 . ردشمتک هنسهطا الا اک ار هتسکرب كرازلکتا نالوا یتمشد



a ۱۲ g~ 

 سأر هلیتفص ماقمغناق یردارب رک كسول یتلآ نوا نالوا شفلوا لق
 یولیجزکس نوا سالزناتسا یول نالوا کویب كنا ًارخؤم بوروتک هتموکح
 ا ۰ ردشفلوا ناخا هتلارق هنارف هناوتع
 نانلوب هدنرلفرط ادنالوهو الاتناو امنالا هلغفلوادقع هکراتم یعومعرب هرزوا لاحو

 یعاتجا هدنایوو شمنلیق لبطعت یسهیب رح تالماعم كنیراهبرکسع ةقرف زسنارف
 هسنارف هللا هقفتم لود هرزوا قفلوا هرکاذم یلاعرفت هدهرفن وق نالوا رک رارق

 كنهرخ .الایداج نام یتسهساسا طارش كنەلاصم نالوا ررقم یدقع هد

 . ردشع الاضما همان دهعر ینوک ین زوتوا ثنح رفا سیامو یحنم رک <

 كلام هدنسهب دالاسم دید ناتیفط زو ید كس كنهسنارف یساسا كن همان 2

 . یدا تراع ندنسملوا دودح هلا دودح ییداوا

 هدهرص وب دناسدرف نالوا شعا ترح «هسنارف امدقم بولوا یغوا كنلار ايناس |

 . ردشعا سولح هت هلبما دناسدرف یحن دب ا

 قرهلوا طسمو نونع هداعلا قوف ندس رفظم نالوا لصاح هلهجو و هقفتم لود ۱

 عضوكدعاوقو لوصا نالک مزال هدننمض یسهظفاحم كناپوروا هنزاوم ۳ ندنوب

 ترا هلو هم رشت وق نانلوا دفع داو یسساتو

 ی روهج كرەكود رلناق ردقوب بورق یر ر ورد رل هنس هڪ هسا رلزسنارف

Eا یروهجو روهط هت رایان ود نونا  

 ا املا هرکص ندکدکود راناق هڅو هدنلوب كلرکناهج هقشب ندکدسا

 ۱۳۱۰ ما تدوع هناح تلارق کسا هسنارف قرهلوا روبح هتماقا

 هنسهطا الا نویلبان هلع ءان زد شمتم ک بولوا اه به ناو تب لو ااکحو

 توق) كنویلپان هبفام عم ۰ یدا راشعا مایق همادعا ینا الاب هجورب یلاها نکردک

 . یدشعا اشا ینمان كنا هدهسنارف ران وناق یش دلوا شمردتا ظن هما ( نولات

 تموکح هرک و نک ۹ هّقاطم ا یتللارق هسنارف لوا ند روهج هدر و

 تست رادم هر رسنارف یمارو ندشدلوا شر و رارف هنسلوا هطورشم |

 ۱ یر

 یفیدلوا شا مبظنت كنوتانس ه نو ی ول یجن زکس نوا نا

Eلبلقت یبراتس رح یقوقح كنلاها رار هلکما لوبق ینیساسا  
 یک او ندارارف ندهسنارف امدقمو ۰ یدزام ر جاق تصرفر چيه نوجا ا

 بول آ یفارطا كلارق هللا تدوع «هسنارف رارجاهم نانلوب ندنهو رک ناکدازلصا

 ( هجولشاب )

 هدنماکنهت روهه ه د حا لوا قاف الا هلا وانس یه هتف وم تم وح هد ه رص ول

۱ 
۱ 
 أ
| 



giهد ۳  
 س :

 هنسارحا هقلطم تموکح یلارقو راروشلاچ هطض یراترومامو بصنم هجولشاب |

 مادختسا یرانا هدراترومأم سار هللا لبم هرلنا یخد لارق ۰ یدنآ راردبا یی وشت

 ۰ یدلوا ردا

 | یمایا كنون ات قرهلوا بحوم یر هداز ك كنسلاها هسنارف رللاحوش هتشا

 كرل سنا رف هبلع ءا ۰ رایداللشاب اا ىا رحا ولناش ا

 ۰ ردشمر ولوا لوحتم هن هدنف رط یا جافرب یرلت وادع نالوا هدنقح نوشان

 . یدلاق هرزوا لاحو ابوروا ردق یا نوا هرکص ندنمانعا هنسهطا املا كن وبا

 ۰ یدما ییارکاذم كنس هرقنوق هنایو شیا مهم كا هجاپ وروا هدف رظ تدموب

 ٠ لوصا قجهللوا عضو هد هرفنوقوب ینالمام كناپ وروا لود هرکض ندنا

 | كناللکم ندا نارج هدهناو سکه هللع ءان ۰ یدیا قجهللوا اسب هرزوا

 ۱ ۰: یدنا نم
 ۱ مولعمو ندنسهب سقح تاللماعم نالک هعوقو رخومو مدقم هدنفح هلعتل ود تن ول ات

 رادهصح حلا هملعتل ود ندش رفظم كي هقفتم لود یئا ندنسه رضم تام نالوا

 ندنراشبا ابوروا یم هنخیدلوا لوغشم هلسهبلخاد روما نکل ۰ یدشلوا راسم

 یدیسال و یر كنه لعتلود هدنس هرغن وق هناپو هسقو ۰ یدروهروط هناکس

 . هلعتلود قیاسلا یناک كنهزوک ار قرهلوا لخاد هنسهنزاوم ایوروا ید هملعتلود

 هدنشاب شيا تقولوا یرلضم ندناساشهقنلو ود یدیا لات یساعار هدنسهاج

 هلا هقفتم لود تقولوا هملعتل ود عقا ولاف . رردبا هّتطحم یهیلعتل ود یالکو نانل و

 | ناطاس هدع یدسلوا شع وق هتسهرص ابوروا لود ینسود نک ها ت تک ر ها

 | تفواوا د یفوم ییدنوط اعر هدم ا نا
 ۱ هک یداشوشم ردقوا تقولوا یسهللخاد روما كنهلعتلود نکل یدرولوا شعوط

 ۰ رولوا مولعم ندهبنآ عیاقو میکهتن . یدبا قوب یقو قجهجا زوک

 * هلخاد عیاقو

 | ندهن رفس ءهلناغ كلردبا هلاصم دقع هلباوهسور هلعتلود هرزوا شدوا ناس هدالآب

 فرط ی هد رله راح نالک هروهظ هدنس نویلبات هلا هقفتم لود و هنغ دلو صالخ

 | یرعوط هس اب هلا زواج یدودح هسسنارف یرلودرا هقفتم لود ین هشدلوا |

 | مور هلا نوباه یودرا شاپ دشروخ نالوب مرک | رادرسو مظعا ربص نک رک |

 ۰ یدروملک هلوساتسا كرد تدوع ندا

 ی ودرا ینوک یحنج وا كنم رحم یسهنس زوقط يا نوکیا ك وشا : 5 نو



 سی 6 او

 ندنواه یارسهلا اتمهی ٌهددوالاو یالآ یرای رهش رادحلس نوجا لاقتساینوباه

 یعرکی كمرحم . یدیشقا تع نع نانع فطع هنناح نواه یودراو تک رح
 قرهلوا لصاو هنسارح اشاب دواد تلود لاحرو اشاب دیر وخ ینوک رازاب یینجوا ,

 مالسالا خبش ینوک یستربا رازاپ یمادرف هليا تتوتیب هدنیارس اشاپ دواد حک لوا
 ینما ندعم هحمدقاو اشاب نادوقو اشاپ یدشر ماقمعاقو یدنفا هلا دبع هداز یرد

 یودرا بوراو هباشاب دواد هدعاقرب تلود لاحرو املعو اشاب ینطصم نانلوا بصز
 یظعا ردصو لاخدا هرهش نورد هبا یالآ بولا ندارواو لانقتسا قواه
 ندقدلروس تعلخ سالا هتسهلجو رلبدتا لاصبا هن واه روضح هلا یحوغروس

 ۰ رایدتک هنرب ولر هرکص
 ماقمکاق ناسک ضعب هدنجا راج رس هدقدنلوا تدوع ندنوباه یارس نوک لوا
 (نسکحهدک هەر بوغار یزب یدمش كدردا تناص یضرع لها نس) ییاشاب

 هنیرب رحت كنهداز یاش ۰ شاوارتاتم هدکدتشیاینوب مظعاردص ۰ راشمالشقلا وللوب
 قلوا هعینصر شمل ردنا هل میلعت ندنف رط یسادعا كناشاپ ماقممناق تیفک وب هروک
 شاردای نوجما ترادص لصح ندنفرط اشاب ماقمتاق ینا مظعا ردص نکلا ردک رک

 یدنلوا ین هب یلوسلک اشاب ماقمناق ندنکیدتنا ضرع یش ناه هللا لح هنسلوا
 رکاش دحا قباس مافماق نالوا مقم هدیلویلک یلایا یوطانا نانلوہ هدنسهدهعو |
 ۰ یدنل9 هیجو اا ۱

 ۳۳۲ هترومام ا ید اشاب قطصم هللا راشم یبما ندعم نوک لوا هت |

 یا ران |

 هلغلوا دراو هدم رح لالخ یربخ ینافو كناشاب زب نع یفرصتم یعاحنس راکدنوادخ

 لباهحوق قال ا یناحنس راکدنوادخو هلترازو ةبتر هباشاب ینطصم جالا یسادختک |

 . ردشلروسب هجوت یعاجنس
 هاب نزد لا یدنفا فاح دما جاحا دیس یجراش هح ینوک یخ وا ك رفص

 نفد هدلح مان یسهرد دا دس هد رادکسا بودا تابح رام وط یط ه دلاح ی دل وا

 هلع هللا هر . یدنا ندنسالضف كرصع لوا - یذئلوا |

 كیاغا مالا یرا رهش رادحاس قسا هد رفس طساوا قر هلوا ندهس ع علاقو

 هلع حارج داتسار یشان ندقملو دودسم هلارازرب یدعقم بوغوط یدزرفر ۱

 ینغصرغاب نکیآرید مهیا حتف هلبارتشن هنسک لهاحرب هدلاح ینیداوا مزال یسماچآ
 . ردشلوا توف هدنرورم نوک چوا هلکعا حرج

 هناحالصا هبلعلود هرزوا قلوا مص هرلءراب نالجا هدتلود مسج هلسس هب را
 ری ---۰بپپپ»»-صبصحجحج۰ب۰ب۰ب جور



 دیگ ۱و عس

 هنس ذافنا یک کر هدریره كنهبئس تنطاساوا هسیاو بولوا هدکعا ماتهاو انتعا ۱

  فوقوم هنس هس رت كنهورک هب اغتنم و ش EE احراخو الخاد ندنغدلوا فوقوم

 یدعشارو 3 مدقاو مها e كانادا یب هلسهظفاع ك ضرع لها هبلع ایی یدا

 جافرب ندا لها هورک اغا دم د یسافا یرجک یر اا ۱

 لئاوا هلغلوا عنام کوب هسا و بوتسا كا مادعا یرلهتسوا

 | یراهتسوا لوا ه 1 ندک د دردتسا ین هنسهطا ین سا لوق هداوالا عمر

 . ردشملا مادعا ید

 تماقا هدنداسرد ورتدیناخ ملسرود ناطاتس یا رکملح نده نک نطالس ۱

 نعار امدقم نکیا هرزوا تسناو تفلا هاساف رظ لوبناتساو تظاوم هاشناو رعشو |

 | ها قطاغلاق هدم ناخ یارک رداج نانلفرومام ههنوط لحاوس هاقوس و

 .یدیشمل اتماقا هدنسهناخ قباسلایف اک هللا تد وع ه هناتسا هطاصلا دعب بولب رد کا ۱

 | هع لوصا هسیایراتماقا هدهنطاسلاراد كراناطاس نانلوپ ندنباصا هاب وی هلی وب

 كما تماقا هدنکلتفح ناناق صصخت هدهزیو دم اف ندنفیدلوا قاتم هن هبلعتلود |

 ۰ یدلردنوک هفرط لوا هدلوالا عسر لئاوا هرزوا ۱

 ند رلسردم هرن ماس هدهبملع تاهبحوت نانل وا ارحا یو ضش نوا كل و الاعس ر

 | *یدنقا هدانناویو ۰ یدلروس هیجوت ی ولوم كينالس هپ یدنفا مصاع سیون هعقو

 E یدلدا رادتا هناشع و عبط كس وماق هجرت ین دلوا قفوم هنماغا كهملایوم |

 | د دج یارس هلفلوا لولع یتلهجاوخ یسهاحاتک نواه دددج یارس هداناو هن

 | هجوت هل یدنفا یسدق یساک روهشم نالوا یسهحاوخ یسهط وا هنن زخ هدن واه

 هب ىدا رمع یرهشفا یسهحاوخ هناخحاتک هطلع یارس یر كناو ۰ یدلروس

 رددنفا ربع ر وهشم نالوا یراب رهش هحاوخ هدساخ دلا ع رود هک ی دار و ۱

 ۱ ثكیاو هب یدنفا ج ىلەىھاتوك یسهحاوخ هط وا هت روا هدهطاع یارسیجد ید ت

 . یدلدا هلاحا هب یدنفا دحا ظفاح هداز یکعا نداملع رمهاشم یرب
 ۱ یدنفا فصم هاب !یدنفا نماید هدار یدنفا نامع ند رلهحاوخ ماعردهدنداعسرد

 رداص نواه طخ هدنقح یرلهسر حفر كنیدنفا نامع یلکرود نالوا فو رعم ود

 ۱ فنصمو باح یدنفانیما هدف رظ هرب تدم قرهللوا مدق هن رلهم رمه هلغل وا

 ندنساملع لوح ك مصعلوا ید یسکیا .یدا راشلوا یسالم فرش سادق یدنفا |

 هرهب ی ندتموکح روما یشان ندنراقدفلوب هده راسو هبعرش تامدخ قحنا بولوا

 كنىدنقا فنصم هدنسهلئسم یریمعت اسلک نالک هر وهط هدسدق هللع ا . راب دا ۱

 ۱ یک نکس هتنرزوا تاو رم نالوا دراو ندنلع یاد هنساحان تاکرح و راوطا

ETTI EEF رش ( 



 دیگ ۱۵ عج

 شاد اناذ هسبا یدنفا نما لد ۰ یدشفاوا ین و لع هدنلاوش یسهنس و

 ریقحو لیهحت ین هدلب فارشاو الع وربدیلهدیک هباح بولوا تاذ رب نکشکجو
 تنو لعب واوا دک رکلد هجا هلمامقجهنلو اسان ماوع ناو
 هجاوخ هدهسیا راشفلوب هدنرکف كما لمحو ربص ردق هنساضقنا كنس هف رع تدم

 2 هنشاب تتسم لح هلآ ںاک هدهمک نوک رب یتح شعزآ هکدتک یل
 موزل هلغلوا ظوحلم كما ثدح ههیرک ٌهعقور هدننبب هدلب یاملع ندنشادلوا شما

 ا یعرک وشا دوا یم هنکب رک اهناو رضح ندنلحم هدنقح لع

 ۰ کن وا ین ههسوط هلا لزع هدنسال والا یداج

 هب هتکو همدخ بولوا یک یسهنکع سدق لصالا ف یدنفا یسوم یسالم سدق

 تولک هتاعس رد و بون ود هل وا عفدو درط ندهمکح هلسس یسالستسا

 .یدیاشت ا لاصحتسا یت ولوم سدق هلبب رقترب هنس نکو شعاچ هرصع مالسالاخیش
 دراو هدنقح هلکعا ماق هماقتنا ذخا ندرلنلوا یسارجام هدنغد راو هش رش سدق
 . یدناق الجاو ین ندسدق هدانناو یخدوا هرزوا راتاکش نالوا

 ۲۱ را رسا هبهسور هدکلر هلبا اشانااب هرزوا یتیدنلوا ناس هدعسان دلج
 توس و تماقا هدنعماح هفوصایا ورن دل هدا تدوع هتداعس رد هاصلادعع صخش مان
 | بولالپ وطهنشاب یسانماوع نالوا ماوه دننام هلا تحصن و ظعو تعجدقع نوک هو

 | لاوحاو لالخا یسان ناهذا هایهوفت ینعم ی تاهرت قاط رب هدنقح ارکو ارزو
 قردق ندشدلوا لوا ترڅ هسا: ندکمروک یرالاحوب هلتح ندنفلانف كن رضاح

 ندتکن ا لاقم ءوالع یهدنل ون هدنسوزرا قلوا هلاتس روا بوراو هسلوا
 .یدلواشاروتک هلوصح یسوزرا هلغفلواینن هزاح بناح هدهرخ لایداح رخاوا

 یسهفیلخ هناکلامو كب دیح یناث رک ذن و یدنفا بلاغ باتکلاسئر هدبج رهام طساوا

 یکلکب وسر یدنفا اديس نوبامه ناوبد ءییکلکب قرەلوابیرغتو ین یدنفا نیما

 . یدلوا ییکلکی یدقفا ینمر یرادهسک |

 یناش کود ایان ندنسلوا فلاخ هنوباه جان كنیرلب رشم یرلبقن كامهبلا یوم |

 راشتسم تقولوا یسلصا بس كنبرلبف هروک هربقف نط ۰ ردر رح هدنخم رات هداز |

 كنیدقا بلاغصوصمالعو ىراملوب فلاخ هنجانم كندنفا تلاح نالوا تنطلس |[

 ۰ رد رک قلوا یصوصح مو نداود ثح هاس هد | تاقر کا

 نالوا اهقسلا هش دداا لوا اشا یفطصم جاجا نالوا ف یعاحیاس ردن اکوادخ

 ما دربم نداششا یندل وا رومام هنلاصتسا هداتناوب ید ثناشا باب یسلاو ساوبس

 ( قشر
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 اغخا هدهعلق م5 هلا بحصآ فأ یجدواو احتلا هصخش مان ك رکب لە هو یش

 شگهدناالنتساو بب رخت هللا قیحنمیرلهعلق نالک هنک وا هد ر ره كنلرومت .یدشعا

 طض ییهعلق مور هدلاح یییدلوا شملبا طض هلبا قب رط وب ید ینسهعلق باح یتحو

 یدراردبا نظ زافلوآ باب فط هتک کوب یسلاها لع بت یا
 یدرازع وشود یتفیدلوا هدایز ندن راقنحنكروم یوق كنو را نالواداحا | رخ ومو
 هقسضت كردا رفح ندنفرط چوا بوراو هنیرزوا هم وقص هعلق هسلا اشاب اباب

 هدهسیا شملبا جاست یدربم هرزوا قراتروق ینسهشن یدنک ك رکی دک دا ترداه

 هعلق قرهلوا زجاع ندتمواقم ید كب ركب بویلوا غراف ندقبیضت و رصح اشا ابا

 شرو هلا ارنا فن دخ نالوا!ندنسهنوع درک و كب کک مارک ها
 دعب امف قرهلوا تارخ ندمغلو بوط یرلراوید كتهعافو شلدا مادعا یسهلجو

 2. رلابعو لام كنهورک ضرع لها نالوب هدهعلق نورد ندنشدلاق یریرازاب هتیآ
 شادیا ناکسا هنیرادق یاوام عقاو هدهماق جراخ كرهیعا تباصا ررض الصا

 یربخ ینیداوا شلروتک هلوصح هاهج و بولطم یشیاسآو نما كنیلاوح لواو
 . ۍدلو لوصو هداعسرد هدحر لالخ

 بوط هتفهر یدلوا دوهش یارا دهم دحا ناطلس هدازهش ینوک ید كناعش

 . یدلدا یلنش

 چوا مان هدوم نانلوا ترشابم هنساشنا هدنهاکشب هصاع هناسرت ندقم هنس رب

 نیت دا درک لاک نالوا نتفلوا انا ردق هقو و 4 نواه نرلاق ۲
 ناخ دونم ناطلس نوک نسا یجنکیا یک كنامش هدو ماج هدانناو ید

 تفو نالوا نیعت ندنف رط ی هللا فرمت سک ج یرات مضح یلدع

 بوسرو رادقم ر هدقدنلوا ترداس هلازلا هرم كروت دم نوبلاق هددوعسم

 لوا كردنا تکم هابسح یل عا هداعلاقوف هدلاح ینیدلوا لخاد هزکد ییصن

 راچود هللا دانسا و لمح هدراطع قارتحا ناه ینو رامحنم یدلاق هلاح یلع هک

 هارد الاس و .الماک هلعفر یناوم یاد یف دهسا ر 0 کد و
 . یدلر دنا

 بوط هتفه رب هلکمنا دلوت دم ناطاس ینوک هعج یجوا كکرابم ناضمر
 . یدلدا یلش

 نالوا شلرومب رادصا هلیماربا كرا رحیکب هرزوا یفیدنلوا نایب هدعسان دلج
 رومام هساوزوا اتشاب یضاق انا دن یاس یل ی و لا ناموفق
 ولتنلک هلغخلوا مادعا اشاب یضاق هرکص ندنعوقو هدیدع تابرام هدنرانب قرهلوا

 ى ف



 | هلآ لما و تل هقدنلوا باط تاسفدلاب ندنغيدلوا شلاق هدندن اغا د للاوما
 ۱۳۳۳۳ او تاک رم 2 رکسع هو و ردا تقو راصا

 هلغلوا توف هفنا فتح نکیا ممصم قفلوا رکسع قوس هنرزوا هلتهج وب ۰ یدا

 ( هیبارس دلولا ) یخد وا هدقدنلوا بلط نداغا ميهارا یلغوا هروبنم لاوما
 هسرزوا هدنلالخ یسهنس تک یک نک هلکعا افتقا هسرتا كابر دب هحنمکح

 هعفد جاقرب هان رلهنابمو شلوا رومام اشابلعیحهخ رجقسا ماقمتافیسلاو هینوق
 یهدنتیعم قرهلوا ندنراث | یسهرادا ءوس كناشاپ ىلع هدهسیا شلوب عوقو هب رام
 .ههعفادم یلاها ندنتیدلوا ردا ضرعت هنلاوماو ضرع كنللاها هرکسع فئاوط

 یناطاس لاعفا ثعا هسیاوب ۰ یدیشا تعجر بولبزوب اشاپ ىلع هلکما ماق
 یآاهح ناشن رطاخ یساحان تاکرح و راوطا ضف نالب روک هدننامز یناماقمگاف و

 یل یسودنک و عفر یترازو هدنلئاوا كنمرح یسهنس زوقط یعرکی وبشا هلغلوا

A EREنامرق و هلاحا هیاشا ورسخ ایرد نادومق لار  

 کب هللادبع هداز اشا دما كلم ندنراشاب یحوق یلاع هاکرد هلترازو هنر یتایا |

 ۱ ۰ یدلرویب هبجوت ۱
 موقم هدقدقح هبءهرق بوراو هییاوح لوا هلا نواه یاعود اشا نادوف

 كموقع هلکمعا نامتسا ییاها هدهسیا شملبا مابق هیهلباقم هاربا یزغوا یلکت
 یتهدخ كناشاب نادوق قحبلوا لصاو هتداسرد یربخ یتیدنلوا تفرکو ذخا |

 ریزو یفرصتم یغاحنس- هالع یهدنتعم قرلوا یهاشداب نیرفآو نیسحت نیرف
 ۰ یدلردنوک رلتعاخ هدیجر لالخ هاسور راسو هرلنامریمو هیاشاب نیدلاءالع |

 طض یافلحم كرد رک و تا مودنک دا کر هات وا مادعا مهار ا موقصو

 د دس یتبما هصاع هاش ر اهاس ندهلعلل ود لاحر مطاعا هلاصا هلالاتس هلا |

 ۳ ا اا وردها یعاجین سم کو ۰ یدلوا رومام ىدقا دحو
 هدکعا هراداو طض یحد یهملاطنا لغت رانو هقش ندقدلوا هد رالا ینادناخ ۱

 موو ندنفح هس هل وا زیاح یساشا هدرلاروا كدرف رب ندرانو هاتهح یرافدلوا

 . یدلزاب یلاعصا اباطخ هم یدنفا دبحو نوجما یربلقن هنفرط كمنالس هلبراهلیقو |

 هر «ینقآ دحو هلاراسعم هدناهحوت نانلوا ارجا یوک یحنشب كلاوش |

 دحو هاتروص و . یدلدنا هجون یعاحتس دیه و کت هاهح و قالصح ترازو

 ۱۱ ۰ رتط كنا ید اقر یدلتروق ندنقوخ نارقا تاداعم یدتفا |
 . یدل وا دونشوخ

 ها شاب یدشر قیاس ماقمعاق نالوا میقم هدیلوسبلک ید یتلایا هرتساس هدهرصو



۸ 

3 

۱ 
3 

۱ 
۱ 

e ۱24 = 

 ا راقوو عفو هدیهالتس الاحش د زن یسهناموصعم جانم كنبدنفا نما درج

 | .ندنرل لب ؛لوسابسا ههر هلا لرع یتوک ید او یا

 | یدنفا نما هداز اغا ۰ یدلوا یرکسعض اق یلوط انا یدنقا نما ناطش روهسشم

 | هدنراوح یس هلکسا ناتسو هد وا كر هد قدناغوا هن رش ناطش یصنم یحد

 . یدلکح هنس هن اخلح اس عقاو

 | هدراوح یتالوق رابح هح هك رف یل رش عماح دجا ناطلس هد هدعملاید لئ اوا

 هدقرلجا ندنغیدمل وا یحاص بونلو یحوفرب ولاق یزغآ شملغارب ندهحگ

 ه یلاع باب ندنف رط و هباغا یشاب یح هج هر مدا لوتقمرب هدنجا

 تفت اسیر ماه ندنف رط یسضاق لوساتسا هدعاقر ناه . یدار و

 یندلوا فارص یمرا ر نالوا فورعم ود فارص لک | ۰ یدلریدتا قیقمو

 تای رح هبلع ءانس ۰ یدم هنلس لف بسو یدم هلو یلتاق نکل : ید

 یدوهب نالوا یناکرزاب قاحوا كموقم تیاهن یدلشی رک ه هددش تاس ستو

 هنسجاروح قلا وقلوایدوهب ند هراس تاراماو ندنغی دلوا یساطعاو ذخا ولتنلکهلنا

 یدوهب ناهو یداشالک 1 یییدلوا شمردنا ارحا یانحو اے اطغا تور
 . یدلدا مادعا یحاروحو یی

 عال هل هعلق دارغل كر هاب رک هناتسل رص ندلوق ج وا هلهجو زمهیدتا ناس هدالاب

 یر ذلا نالعا یعوم وفع دن راق ندن ندا نامتسا راب رصو شا طع راق
 شا ور ارام هام لالقسا قیمت و ش رص ۰ یدا شر و ناماو

 کنج هلا نوبات دنا کلا یروط ارعا هسور نکل یدیاوب ید یسوژرآ
 0 یالوط نلد تفت و دنا تقفاوم هی هل تر هبلعتل ود 5 کج هشا رک ]

 یر رص ینمم هنغب دنلوب لوغشم هل رلشرا اور وا لا هج ور هداسا و و هغ دلوا ۱

 خردتلاب كنشيا ناتسپ رص بویمتسبا قم رق یهیاعتلود راز هلکما بحصآ

 یلالقتسا كناتسبرص هسا هس رص تاصع ۰ یدا هدنرکف یساروتک هلوصح
 یر هتموق یداحا وال ز :ا بولوا شمر و رارف هغمامروط تحار رگ ر

 ینس هصق هقجاچ كز دا عمجن ایقشا ردق كس شب تردرارکتهلغملوب دعاسم اکا ید

 دارا حب" نات ی 1 قحبلوا لضاو هتداعسرد ربخ ون ۰ ردراشملبا ه رصاخ

 هدانناون نوجا یرامتک هدارغلب كلردا رافلا كناسور راسو رانارم رم نانو
 : یدل زا هباع صا وا 0

 نا هدلاح یش دلوا هلناغر هج ول شا یل التخا ناتسپ رص حو رشم هحور هدیلی | موز

 ۰ یدا را و را هاباغ ددعنم یجد هدف رط

 | هداز اغآ کب اصمم نالوا لوطانا ردص مدقم یا ترد ا



EO SLEورا و هر  

e ۱۵۰ e~ 

 قاق نالک هروهظ هدن یراقاحوا رتازجو سنوت ورندندم ر : کل وش
 لاوسلایدل و ردا موج هنیرزوا یرب رب نیفرط رو اب قرلوا لاتقجتنم لادج و
 ین ریز تاس ےک ی و
 ۳ ا تما تک هکدتک شاو «یدالفا هعمشراف ید بناحا هجا كشيا

 صوصخ هلا ناتق رف ر هد هحل | یذ لالخ نوجا نالا تاذ حالاصا هب هلع ا . یدلا

 ىدا کر

 ییدنقا 1 راد رتفد هدفا هن رروا یاعس كنس ان رقضعب اشا دعس یسلاو دادخ و

 . یدیشعا بصن رادرتفد یب دعس دم جالا قیاس راد رتفد هرب هللا لزع

 لعازخ صوصما لعو ناصع زارفا ع یراشع هبماشو هر زا هسرا هداتنا و

 نابغط ءیداو كلاس ینا رع ربفظلاو برا نالوا ند هیدحت راشعو یرا هلسق دسزو

 N تناح هقشىل ندن راک دلا طاست هنس راف رط الاب رک و فجو هلح قر هلوا

 فو یدعت تسد ءهلاطا ردق هب همطاک هصق بوراش یشان ندنواخر یراکدروک

 باسنم هنلکلاب كلاسمو قرط تا هلتروصوت ۰ یدلبا یدصت هقسضت یالب رکو

 ۱۳ اوز ردق كن قرف ندنار(هتسوب کولا یدلاقروصحالب رک و یداوا
 دعس را همان دایرف ندا دراوت هدادخ هلغملو هدکلر ید یعرح كنهاش

 لالخ كلردا صن عوشاب هلا فطل ییدنفا دواد ناهو یدروشود هشالت یناشاب

 راوز یدراو هث رطل وا لاحرد یدفا دواد ۰ یدراقح نددادغ هد هدعقلا یذ

 : یدردبوک هدادش الاسو یدراتروف ندهرصاح ینمرح كهاش هما نارا

 ۱ امدقم یرلت رضح یدنفا بلاغ فی رش هم رک EG سما هحناک هنلاوحا كرصمو زا

 E و هلع راساهو هدهتسا شملنا راه راع یخ هللا راساهو

 هفاک هوق هزاخ بناح اشا ىلع د هدع و شلوا روح هارادمو تاشاع یخدوا

 هی کم اشاب یلع دمت هرکو ۰ یدناشملنا تن واعم ینعمو ةدامیدوا هدک دنا قوس

 ۳۳ نم هروک هاو تعاصمو ثاقالم هاا شان وسو لغوا كرک و
 هدب وربدلاق ند کم ینا نوجا دوه لاکا هدناتسرع هسا. اشاب لع دمت ۰ یدرلبا |

 هراساهو یدمش كهبلا راشم هلن دصقم كمر دّتسا بصا کد بنا نیل نداف رش ۱

 كردبا ناذیتساو اهنا ینلهدبتو نایمرد یتسهظحالمو لاعحا قلوا یروص یتفلاخ ۱

 توعد هدزن داتعمرب ییدنفا بلاغ اشاب نوسوت لغوا هترزوا تنوذام ینیدلآ ۱

۱ 
۱ 
۱ 

 اشا ىلع د 9 هرا خدوا ندش دلوا شمر و تاشمات کاو شمراو

 هس رز وا یسعد (ES بداح شمتسا هلعتل ود ی زس هدک راک بودا ۱

 و e ین راشیازکیر. و لهم و طرف ۱۰ هعاط و ۳ ید وا |

 ( شد )



e ۱۵۱ روی 

 كرەىد رد رظتنم هزکش رشت همهس هدنسهلکساا هدح ردق وب توو کا هدهسا شید

 بناح ندارواو ههدج یمادخ صاوخ هلا یرالغوا رف چ واو یسودنک ناه

 باا هنتراما هم رکم هنکم یح فرش یلغوا كرورس فیرش هنر و لاسرا هرصم

 ندنف رط اشاب یلعدم هنر بولت رب دلاق یمدآ كىلاغ ف رش نیک ته

 یلاوما عیح كبلاغ فررشو شفلآ هیربم تناح یتالصاح رم یر
 هدنسید نوا كنمرحم یسهنس زوقط یعرکب وشاو ۰ ردشفلوا هرداصمو طض

 هدانا وب و شک ید یعرح هل رله راح ًاقاعتمو شلوب لوصو هرصم یدنفا باغ

 كنيدنفا بلاغ فرش ۰ ردشلوا لصاو هرصم ید فرش ل هللا رصم جاخ

 یلاع هاکرد هرزوا كما لقت هکبنالس ندرصم ینا هلفلروس بس یتماقا هدکمالس

 رکیدو هرصم بناح ندنداعسرد هداوالا عر لالخ كب ییطصم ندنرلیشاب یحوق
 شاردنوک هزاخ بناح هرزوا كمروتوک روشنم هقحال ربما ید یشاب یحوقرب
 هن واه روضح یرتفد كنلاوما نالوا طوضم الا هج ور كنىدنقا بلاغ فرشو

 ندغدلوا شلروس نامرف یسهداعاو در هنسودنک كنلاوما ةف هدقدنلوا ضرع

 هنسودنک یسایشاو لاوما كهبلا راشم فب رش هدقدلوا لصا هرصم كم ینطصم

 : هبیمک ندقالوبو اففرت کب قطصم هدنزوقط نوا كنامش هرکض ندقدئوا میلست

 . ردشفلوا مازعا هکینالس اباکرا

 شمع كهللادبع لغوا هتنرب هلبنافو دوس نالوا یسولوا كراساهو هداننآ وا
 ۱ ردشفل | ید یربخ ی دلوا

 عیسوتو دیت یتذوفن هدیلاوح لوایسملب | دیعبتندزا ییاغفر رش كناشاپ یلعدح
 ندنسهدیدش ههلماعم نالو عوقو هدنقح هیلاراشم فرش هکولاح بولوا نوجا

 . ۰ یدالشاببکعاروهظ رانایصع فرطب فرط قرلوا رکلد نابرعفئاوط یالوط
  هدنسهبحات هر كردا ا كب ندناع هللا اشا نوسوت یتح

 اخوا توس4لوا رفتم هدنراهب رانح نالوا د نو رس ۰
 | ها هددجت رک اسعب ردق كی یدل ندرصم اشاب لعد ندن اقرا رو

 ۱ هدال والایدامح لالخ اشا نسح هلکع | صا یتعنع هزاخ بناح كناشاب نسح

 | ید كب نیسح یئاب لبلد ابقاعتمو شما تعرع هلیا هبرکسع هقرف نانلوا بیئرت
 ۱ .رد شمت هزاخ تاح فلت ۱۷ باب کن یک

 | لغوا كتسکب رلکب ساارط هدنجنا یاخ هم زاغم ندا دورو هرضم هدا تا و
 ۱ . شما راو ید رکسع هجا هدنتبعم بونا
9 1 

 ۱ ۰ ردشل راقح



 ندش دلوا شملنا ت هخ ید یدقا | عاخ هما یعرح كناشاب ر یلعدج هو

 یدنفا او م ی نددعص اص وصخ نوجا عییشل ی ینآ ا : مهار 3

 كو نالوا یرلهدلاو كنیرل هریشمه ییا هلا رلاشاب لیعاساو نوسوتو مهار

 دالوا شب هداروا هباشاب یلعدحت بوروغوط یرانا نکیآ هدهلاوق هکرددنفا مناخ

 . ىدا شمردشس

 میها را یرالغوا هدقدقج هرصتلاباب جراخ ینوک جورخ كف رش لم هللع مان

 كب دم رادرتفدو كم مرح یک اح هزیج نالوا یراداماد هللا رلاشاب لعاساو
 یدنفا مناخ ورک سنا نوا 3۱ . یدا راشمقحب زار نوجا ۳۳

 یتعم ید اغا دجا هت رابات و راد هن زخو ا تع نع هزاخ هاش رط شیوست

 3 ردشمتک هدکلرپ هلت روم م

 ندجراوخ كنمرح هدفا هدلاح شدلوا دودسم یرالو جح ردرا هنس للبخ

 هتسوب ینبم هنشیدلوا شلردنوک راهمانریشبت هفررطره راد هنفیدنلوا ریهطت و صیلخت

 . یدیا راشلوا عمتح هدرصم بودک جاخ قوج كب ندیلوطاناو ندیلبا مور
 ندنعیدلوا هدقفلوا رکسع قوس هنمرح بناح ندرصم رحمی ردسهسیا هدانا وب

 هراسک نالوا بد ر ندنفرط یظفاع شوسو یی دل وب یه < کر ر تكحاح

 د ا هدرصم ےک كداح هلراتهح ییدلنتسا ترحا را هداعلا قوف

 راشم رشاش ی رلقج هاب هن بولوا ترحو هع اضم راح ود هدنسهلکسل | ش وس وا

 هدرلاروا ردو هب هست | هنسو لکشم كب هحنراودنک ؟ كن ود ورک ار ز ۰ یدا

 معاخ كوس AEE یدا لکد یفاک رل ہر را ی نوحا كملكب

 مناخ E دتا دای رف هلا Sk A جاح حر هدل رک هشاوس یدقا

 هتسرلمانعا هزاخ بناح رانا كلرءریدّسا لرد هنفس یقاک رادقم لاحرد یدشا

 ۰ ردشلوا رهظم هماعد قوحكبو شعازاق ناش لوس جاححلا نب هلکعا تمه

 5 1 هل هتموصالختسا یهزاخ راطقا كر دنا هبلغ هرابباهو اشاب لع دم
 طض ییارهش هرکسع هقرف ییدابا 1 هنع اخ هرکص ندکدتسا ربمدت قاشا

 ا « هدفق ۰ ردراشما مادعاو حرج ناو هلغ هشارخ یرما و

 یتس هعلق هدفنق كلردنا هبراحم هللا یعاط نالوا رهسع زما یخد هبرکسع ءوق یتیدلوا

 راسخ یلخ هههرصم ر e هلا ه رصاح یهعلق 3 ] رخ وم ۰ یدشعا طض

 ه رصم ربا سس هاب | یعوطقم رس كشار و شلدا تف EE تاهن هدهس 1 شمر 2

 ردشل ر لر وب

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 نک ر و



 تام

 (۱۲۳۰ هنس میاقو ) ۱

 هلوساتسا حد نداروا ب ولکه رصم یعاط هدنسال والایدا> یس هنس زو وا وشا ۱

 ردشل ر وا ی سم هلهح و یاثما وا کشت و هدنل وصو هلک 7

 هسعل SELE هافک رادقم هدهم زال مقاوم رار هلا ناس یاعوقوو اشاب ىلع دم ۱

 تد وع» هرصم كس ودل 1 هه وتاب ه دهم رکم* 2 هلا هفاک هوق یناشاب نسح ناریم رمو

 ید نص عە داس رد ینکج هروتک ربارب ید یناشاب نوس وت یل یلغواو ى

 هرصم هدنتمض اوه لب دبنقجا بولوا یسلاو یلیاشیح هدج مم تقووااشا 8
 راهی گر هدهسلا راشلژ وب فرط قرط ر لاهو هسخ و ۰ یداجاتح کک

 . یدشماع ز ونه یس هلئسم یاهو هاتهح یراقدل وا شعالب وط هدهععرد نالوا

 ااطخ هتسودنک ولو فطا و ست یتس هروربم تامدخ كناشاب یلع دم هبلع ءاس

 نامرفو ۰ یدشلداهبصوت یخدیماعا كنشا هبعرد هدیلاع نام رفنالب روس رادصا

 هلا اشاب ىلع دم هدکل رو یار هلا یدنفا سم  یسادختک وق رصمه لات

 ككناح یهوح رر و فیس جوار HI بوت ولپاق هرسارس هاشاب نوسوت

 لترا زکر وک دوس قوخ رم وزوا تلوت و هاسور نالوا متحد را

 ا

 به رانوب هدهسیا شل وا .رفظم هدفرطره هلرکسع روسج یدک اشاب یلع دم
SEE Eمعم هرزوا یوصا اوروآ هدرصم هل هل وا  

 لالخ هلا تدوعندزا بناح هرک و هبلع ی اما ئر ر 3 مظتنمو | ۱

 یمىلعت شنا كرا فض تفص یک هيما از رک اع ع هددورو ہ مهمه هدنحر

 كرد نوکت لاقو لق هدننب یسهقتاط یرکسع هدهسیا شفلوب هدنتاششت كمردتا

 توداتقفاومهر اد | یخد یر راضعا لک Ke تاکش A رلهد ا ی رل ہضعل |

 هعجیحن زکس یعرکی كناعشوقافتآ هدن رانی هرزواكملبا مادعا ییاشاب یلع دمت یتح |

 یساد رف عاعجالاب هلا اغا ن کک یناحشزرا و اغا هللادرع هلح یر زا سو ن هج

 رارف هرزوا SS LES EAE A ییاشاپ ىلع دمت تغب

 رابخا بوراو هننای كناشاپایفخ كردبا هماح لیدبت كب نیدباع قحا : راشمرو

 اشاب یهاط اشا ىلع د هنیرز وا كلا ن همتک هانا نک تیفک

EENیل دقح هب هع كا نلحاص ۰ یدا شمقبح هب هعلق بوس و توشسا  

 ی راقح هی هب هیصاع رک اسع هدک دا ققح ینیدنل ون E ۳ . هلکنا یشاط و ك و ۱

 E نالو هد لوا هدهنشا راشتمتساا كما امغن ینعان وق كناشاب ۳۳ بورشاش
 رز

 2 رهن دح هدایز هل وا م ادعا ی راضصعب كرلعا قرهل وا هاب ام ھم ا كنه ندقر ط |

 رب موم هر بیست rT و وسوسه هست :
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 4 ۱۵۵ رج

 ا اج کس رود هروطهن هد رسوب - را الب ول هددامروراشم رر هر و 8
 ۱ زکیدلا امنب یرلوشراچ زکیدیک ۱

 . راشمامارب تلاذر دمتاو راشمل وق همام یراناخو یراناکد قرەلغاط |
 ِ رادوانراو كر” نالو هداروا هدن رلکدتا یدصت هب امغل ییلح ناوخ ۱

 یترلهلحم نونالحالس ید سان راس ۰ راشع روکسوب ورک یرلنا قرهنارواط
 یلاهاندکلرک امش نالوا دتم ردق تعاس ش ینوک هعح وشا ۰ راش | ماق ه هظفاح

 هبهعاق ییفورح دم دیس اش اب یلع دم یسادرف ۰ ردشماغ وا هراسخ قوج ك

 نوا یرادقم قیقحت كلاب a هید مکج هرب و غلام اغلاب یتایز كنبلاها هللا باج
 هلن انالعاو راخا هسان یتفک بونا قورح هلکُغا صا ینیاکشت نویسموقرب |

 كب وح و لغوا سودو كب نیدناع هنرزوا كلو ۰ ردشمر و نانمطاو نما

I 2 E ۱ودنک هدعقوو و رادتعا هاشاب ىلع دم بوقبح هب هعلق  

SEرات فا رارقا ییراتنبط ثبخ كنه ی  

 ۴۳ سد زا بودا هش و سا ٥ 6 تا ندند رک اشع تنابوهنم اما

 لاسرا هبهعلق هليا عج یابوهنم ردق ینیدلوا نو راشعا تدوع كرهبد "هعاطو ۱

 ۲ ورک هدنجما رصم كردنا ادن رللالد هدنرلکوا بوس هن ااو هدکما
 ۰ رد راشعل و هدکمر و تانمات

 یماشخا شفلوب هدنجما تبشخ و تشهدرب هبوب یلاها ینوک یجنرب كف رش ناضمر

 ییارپ بوقبج هبهملق ربارب هللا تاوذ ضعب رکید ندرصم هوجو یقورح دم
 یمرکی زویشب كجوا یعومت هکراشعیا مدقت هیاشاپ یلع دم یتابوهنم رتفد كنولح

 ید رانا شمریو ادقن نیشپ هجورب یتاتلت كغلاموب اشاپ یدیا غلاب هبهسک شب
 هلحع هلع ندنوببموق یخد هرکص ندنوب ۰ راشعا میزوت هناحا بونا هرهش

 لبحات یل هلا اغا نشب هحورپ یا هلهحووب هخدنل وا مده یرلرتفد كناوهنم

 د رد هنلوا

 ۲۶ ا ها راخلوا رکشنم ردقت ندنسهلماعموس كناشاب ىلع دم رصم «ییاها ۱

 هدهمومع راظنا اشاب ىلع دمت هلعءاس ۰ یدا راشلوا رفتتم ردقوا ندنسهفاط

 رکشع هلا یلاهاو ۰ ردشعازاق تحالصو قح لوس نوجما یداجا هبماظن ركاسع |
 ۱ كناشاب ىلع دمت ورندتفقور . ردشلوا دشتسم ندنوادع نالوا ثداح هدنسهرا |

 کاو یضارا هحاسمو كالما رب رح كب ھارا نالوا یرادرتفد رصمو یلغوا

 رفتتمو رکلد یلاها هسبا ندنوب بولوا لوغشم هلا بریم فیلاکت عیزوت هروک

 2 5 هناتشاب لع ادم رایدبتا قافتا هللا رکسع هدلاحوش ىدا |
 . یدا زامهنلوب

 ( هجور



af ۱۵۵ عج 

 و ی درا شفا فلتو ۳ ییاع اشاب یلع دم e هج ور

 كب نیدباع زکلاو شما ناسحا قوح كب یخد هنفاوط یرکسع نایمشراق هناصع
 . ردشمر و هطع هسک كس هنفاط

 یرلناکد بوشالوط یرصم قاوسا كب ادختک ینوک هنشج یعندرد كناضمر

 بولوا لصاو هقالوب یدنفا بیت یسادختک وق نوک لواو ۰ ردشمردسا دافک

 كمتک هزاخ هدعب ۰ ردشلدا كلنش قرهلبنآ راپ وطو شاراقبج ه هعلق هلا یالآ

 كل وخ نوک لوا هنب ۰ ردشلراقبج هلو یرکسع لیلد نالوا ا هرزوا

 لبلد قرهنلوا سابلا یغابلاق لیلدو تعلخ هنس ودنک هحک بورک هرصم هل رکسع

 ندنغلف هطراح یخد ا یتیعم ی ۳ بصز عوشاب سەف

  راشمرک هتنات لیلد ن
 1 ا ی طبع یراوس فنصر رک قالاق هاتسو نوژوآ هن راثاب یسهقاط لبلد

 2 كد كن راترضح باهولا هنع یضر باطلا نب رع بولوا قاحوارب رات وا

 ید رامدآ لزوک هدهسنا راو رامدآ اف هدنراجا د هدنسافدا تل 9

 ۰ ىدا راو

 TPT راو یرلتداع ةاطرب راربد ناکراو تادا یوم ا

 . یدرارونلوب هدنتلا طاضنا عونرب هلتهجوب ۰ یدرلردا

 هحراکفا قرهلوا لاخدا هقصوب یشاطرب كراقوزو یثاب یهدرصم الاب هجور

 . یدما قفاوم هنمار كناشاپ ىلع دم یخدوب بولوا ادیب ماسقنا عونرب

 هطباضو غاسب یبرامزک حلسم هدنجا رهش ك رکنسغ ادای لع اد ۶ تام طساوا

 . را قض یتنماشاط حالس ی ق ناب روا

 ةاطرب هدنفار طانوک یجنجوا كلاوش بويا ندهماق اشاپ ىلع دمت ردق همارب

 ربارپ یند كب نیدباعو یتیدنلوب یسیراوس كرت رادقمرب رکید هلب رکسع لیلد
 ماش اقاس نانو هدرصم هدننمض اوه لیدبت تقولوا بونیا ندهعلق هدلاح یتیدلوا

 کت هر ه زج و ندک دنا هدناعم هلکنا كردک هنعا وق اشا فسو یسلاو

 هدهحیکر 0 یسادرفو شعآپ هدنغانوق كکب مرح یداماد هحک

 . ردشمشح هبهعلق هن هرکص ندقدلاق هداروا

 راپوط هلکلک ینامرف اقا كنااپ یلع دم هلبا یشاب یجوبقرب هدنچ وا یعرکی كلاوش
 . ردشل دا تالنش قرهلما

 راسو كد نیدباعو اشاب لصمسا یلغوا اشاب یلع دم هدنستلا نوا كنهدعقلایذ

 یدنفا بت یسادختک وق بودا تم نع 0 هدکلر هلا تلایا ناکرا



 هاك هرصم شاب نوسوت هدهحا ید لئاوا هد هسا شملا تم نع یار ی

 شملیا ماست ییهینس تاه رشت كردا تاقالم هلکنا بوراو هرصم یدنفا پیج

 اک دشروک رد ادا نوتیوط و شک هه ردنکساهدکلر ا اقا و
  كلر و هرلتلک مزال هدنداعسرد هدنندوع كس دنفا بیج : بد تدوع هرصم

 یدنفا بیو . ردشفلوا سر ایاده قوح ك ندنفررط اشا ىلع دم هرزوا

 . ردشلوا لصاو هتداعسرد هدهحا ید

 ٭ هجراخ میاقو

 هحیتنكنا ماع نوت بونلوا لیکشت ءرغنوقرب هدهایو هرزوا ینیدناواراعشا هدالاب

 ۳ اا لتا قوسنم ینه رود هنایو + یدبا رظتنم هتنارک اذم

 كنسهیسایس و هکلم روما هلا هیوست و لیدعت یتسهلود قوقح كن وروا هکر دیلود

 هح رلتل ود اوروا رالس هڪ OE خاتن . ردشلوا یداب هتیدیح ولو 0

 قاقتالاب راتلود رکید هسلوب عوقو یفارحا كنب رب بولوا لمعلا روتسدو لوصا

 ندا ماش هناراغوآ بصع دعب ف اوروا EEO E هک دنا عاحرا هل وصا و ینا

 .ردرلشهر و ناو و هدساخ و کا ماحتفا قاه الا هنهسع كل ود

E نالا هدد هفتم لود هدننس ولغم هد ودنا OE ڭىەت رابأت وب EL 

 انامل ا ۰ ردشملزج ندیکب یسهطب رخ اب وروا هلا مسول هن راقحتسم هدسلګ وب یخد

 = ڭكنسارش وع هلوک یحنزو شملاب هد اح وای سهبساسا تاماظا ڭنسەدحتمتامو

 و ار ها او هالا

 هرتاکناو كمنرتم سنر ندرط ای رتسوا هرزوا قلوا لوا صخیم هده رغ وق

 ۱ نوراندقف رط اسور و دورلسا تن وف ندنف رط هس ورو قارلتساق درول ندنف رط

 قدر عم لرد و ۰ یدشخم وا نابع نارلاط سا ندنف رط هسا رفو دل ومم وههد

 كرصع لوا دورلسن و كمنرتمو ناربلات ۰ یدبا راو رلرومامو راصخ ص رکید

 رامدا ربتعم لا یخد ندنف رط ام ىدا یراتامولسد رومشمو سهام لا

 د یدشغل وا مازعاو ناسعل |

 قفلو یراصخیم كاراتلود نالوا لخادم هدهلاز هزاع زکلاب هدهرغن وف ادتا

 هه رغن وق اوروا لود هلم اب ادعام ندهیلعتاود هرکص هدهسیاشلرب و رارق هرزوا
 یتسانموهقالع هنوکرب كلر یه هدهعقاو تارک ادم ارز .ردشمردنوک راصخ یخ

 یتحالص هکمردنوک صخیم هب ه رغ وو یحد ثت هءاعتل ود هباع دل . یدا راو

 قوح كم كنهبلعتل ود تقولوا هرزوا یدنلوا راعشا هدالاب نکل ۰ یدا راکرد

e |هلخ اد  Eسل ( eا راظن | *هلاح | ی کیک ر کھ هبج راخ  

 ( هلکتوب را
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 . یدنا كحهدبا مت ا اناملا قرهلوا بک س

\oV ge-دیگ  

 اف زونه بولاق شو یرلرب كناود نالوا فد ٌهعقو رارپ هلکت ون
 . یدشامش رلتاد كحهلسد تلود لاحر

 سسک قده هنس 4م يم تارک ادم كرطخ ساو هقش ندران ال وا ام هره رغ وق

 هقش ندکدتک های و رانا قوج كب ندننویساس اب وروا هرزوا كا فوقو
 قو یحوک یشیا ندناناو روک ذ ید نوجا كمنلکاو كملبا اشامت ییهرفن وق د رج

 . یدشما تع نع ههنایو نهم قوح كب

 ررقم قفل وا داشک هرفن وف هدنرخاوا كنسح رفا روع یه دالاسم هس (۱۸۱۶ )

 شمقج هتحاسو رود هدنرلتکلم ودنک یلارق اسور و یروطاربعا هسور نکلا
 . ردشا رخات ردق هلولبا ندن راقداوا

 ندنف رطیروطاربعا ابرتسوابولک ههنای و امهبلا راشم هدنسکیایم رک كن فال ولبا

 یرالارق غربی روو هراپ واب و هقزاجاد ًاقاعتم ۰ راشفلوا لومق هلبا مارتحا هدايز كب
 ستعم لا تكنابوروالصا او راس رب و هف ود قوحر و یرلهحبلا رقە راي واو اس ور و

 .یدیاشب و دهن وانوک ودر یرهشهایوو شالب وطهدهنابو به یتاوذنال وازاتم و

 قرهلوا رفاسمرلهداز رادمکح هو رادمکح زکس هدننارس كننروطاریما ایرتسوا

 یرلفلو هرزوا تماقا هلا تارادو تمشح لاک یک یراقدنلو هدنراتکلم ودنک

 .یدناهدقل واراح ود هب هک فراصم CR تاهامم ىح ومهنتل ودا رتس وا

 دورلسا تنوقو قاراتساف درولو ر ر ینعل یراصخ سم شابهمسخف هم رالود

 ا )۱۸۱٤( هرزوا كا ساسا عضو هک ام كنه رغت وق دلوموههد نورابو

 هده رغ وق هلا. ترشاس هنارک ادم هدنستلا نوا كبس فا لولبا رهش کک
 ق هام الود لوا مصقو راشم سا همسق یکیا ییئاسم قجهللوا وام

 الح بولوا یاب وصغم كنهنراباتوب و یسهمهم روما كلاب وروا هللا راتسانم و هقالع
 دن فک ایسر ندنفررط ولهسنارفو لالو هد یسهتقوم را كنهققتم لود

 كنسهدحتمتاموکح اينالا ین مسقو یدیدحتو مسقت كراتکلم نالوا قجهلوا

 تعج .یدناراشمربو رارق هنسهلاوح هتسح رر كمسف ییاو تولوا سل

 ندراصخ ص اسناساو هساارفو ایرتسواو | .سور و هرتلکناو هبسور یلوا
 روک دم هدهسیا ثكجهدا تیّور یروما نالوا زاد هبایوروا 1 قرهلوا بک

 هدنرلهنابم یراصخ ص هعیرا لود ادا رلهرک اذم نالوا راد هنمسق كکلام

 هن راصخ ص ایناساو هسنارف هرکص 2 وا ظر هرارقر هللا ارا قافتا هرک اذلاب

 . یدیا شلریدشالرارق یسماشبریک هبهرک اذم هلا رانا هدعب هدیونلوا راعشا
 ی ایسورب و ایرتسو آید هبناث تع



 . یراصخ مم اسو ربو هبسوروایرتسوآ قرهلا هملق هطضمرب هدلاموب هدنسکیآ كلولبا
 هردا ددرت هدنوب قاراتساق یصخیم شاب هرتلکنا هدهتسیا شفلوا اضما ندقرط

 هعلرا لود ادا یمسسق سما كرك ذلاةفلاس كلام هدهمانناب ییدر و یساد رف

 هنسراتل ود ایناساو هسنارف هدیونلوا مازتلا یلوصا قفلوا هرک اذم هدننب یراصخع

 شاب هسنارف یسادرف . ردشمتا نالعا یفحهبمهلوا راح قملقاب هل رظن نمشد

 یدلبا دارا هدنقح یجرج و در كروک ذم رارق لوصولاب ه هنایو ناربلا یصخیم

 . ردشملا فارتعا ید قاراتساق ینهلدا

 زوی زکس كيب كنهرفن وق هدنسهجیتن كنءربنک تاثحابم ندبا نایرج هنیرزوا كنوب
 اضما عضو هنسهمانهحاصم سراب نالماپ هدنزوت وا كنسيام یسهبدالمم هنسا رد ئا ۱

 رک ذلافلاس هکردشلی و رارق هنتسلوا بک سم ندنراصخم راتلود نالوا شما |

 ندنراصخ ص یراتلود جوساو زیکتروب و ایناساو هسنارف هللا همیخف ٌهعبرا لود

 جوساو اساسا .ردشملند هبناس لود هبهرفلوق كلذ ىلع ءانب ۰ ردترابع

 قلوا یراصخ ص ددعتم كراتلود رکید بولوا صخم یرارفس كنراتلود

 كنهرغن وق طقف . یدا تراسع ندرفن یعرکب یساضعا هرغنوق وسشا هلسسح

 هرغنوقو ۰ یدشنفلا هرارق تحت یخد یدقع رانوسموقو راسلح ددعتم هدنتعم

 ی ران هحراخ ا وا هنتسایر هلئسح قلوا دقعنم هدنتعاب كاتلود ایرتسوآ
 . یدشفل وا نعت كينرتم سنر نالوا یسالکولا سرو

 23م تالعا نالا هملق هدنملح هما لود ونشا هدنزکس كلوا نرشت

 هرام هرزوا كلر و رارق هدنمومع سل هنماکحا یارجا كنسهمانهلاصم

 ۱۳۳ رک رارومام ند قرط لود هفاک نالوا لخدم هدهربخا |

 ءرک اذم ناه هدسلحمرب عماح ییراصخم راتلود هلج هدهسیا روطسم هدهمانهلاصم

 قحهللوا هرک اذم هلکما نیس نده رکص ییح هبمهل وا بسام قفلوا تحلصم

 ۱۳۱ ۱ 1 رصعو هتطو هلا هلا مم روک دمو هلام قوقح داراصوصخ |

 یعامجا هدسلح كراصخ م هلج ككدهحندبا نیعت ینیدلوا قفاوم هکاسمو لاح |
 . یدا جردنم ینجهللوا تا تكنخوصخ

 لود هدهسدرولک مزال یشضلوا اضما ندنفرط صخص زکس كنهماننالعاوب

 كب هسنلوا مابق هنست بولوا ناعم یاضرشت هجرخاتو مدقت زونه كنابوروا

 اضما ندفرط صخ رب چه هلتهج ینجهلوا بجوم یهعزاشو هثحابم قوچ |
 نوجا یمظنو بسر كلسەدحتم تاموکح Ll ردشغلوا نالعا نیزسقفلوا

 مدقت یخد هدب یراصخ مع غرب روو هروناه ندنساضعا سلجم نانلوا لیکشت ۱

 ( رخاتو
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 غ هدا را وفا رخ وم ۰ ردش ها بج وم EY داع یساوعد او

 عضو هلیسهرص هروک کا قره وا بسر هرزوا اه فورح ۳

 رکیدکی كرابحلبا نانل وب هدندزن تلودرب ی هنف وه ۳ مد مسر

 ردشلکهلوا بجوم ییهدیدش تاشقانمو تاعزانم هعفد قوج كب یساوعد یعدقت
 راتل ود نششاو تقوا نیست هلا رلهدهاعم هل ود تاش رشت هدا لود ۳و امدقمو

 تاعر ندقر كو دوخاپ نات هح رد رز هاش رشت یضارتلا ندنف رط

 هلتهج ینیدلوا شمنایق صیصخت هبتررب هنلودرب رکید هرزوا قلوا هصوصخ
 لود هدنساننا یالتخا هسنارف نکیا مولعمو ناعم ردق هبهداررب هللود تاف رشت

 ۱ ۳ شلدا احا اکیا لبزتت یرلیضمب و عفر یرایضعب نداپوروا

 | ةمانالعا هلتهج ینیداوا شمقح ندنرفج هبلود تاف رشت و شلوا اد رارادمکح
 .ردعماس) وا لباف یناشما لر

 ۱ 1 رخّوم هلک روک موز زل هتشنعت كنهملود تاش رشت هدنسه رغ وق هناو كلذ یلع ءاس

 ندرارومام نالوا نشت نگر ط هات لود نوجا كلوب هسرزوا یراطخا كناربلات

 . ردشه وا ل اکشت نوىسموقر ۳

 ۱ کشم کن ددا یاوا حاد هو یارو ی راس رخ
 دقع هد یراصخ ص ةا لود هدنزوتوا كنحر ذا “ینا نب رشت هرزوا یبرت

 كوس كن رهام ان وسقاسو انواشراو هحنجوم را رق نالبر و هد هرغن وق نانلوا

 یحلاصم الات ااو هرحوساو انامل او ینج هنلوا هر 197 هدن رلهنام یرلصخ ص راتلود

 يا ناسقط ز 9 ید كس ثكناب ور وا مدقم ندنلالتخا هلا رف ادا هد هرغن وق

 E ترد 1 هل وا ی یعاحرا هتله و لکش یب دلو ةا

 ییحهس هل وا لاق یعاحرا هن اس ل الاماک تتابالاما نالک هروهط هدف رط

 ۰ ردشعا نعت

 ا ا اش مظع ابو روا لود ندنابر راع نالک هروهط هدنساننا یلالتخا هسنارف ارز

 هنساعدا ررض نامضت ند هسنارف هد ولغم كن هن رایان وب ند رافدل وا شماغوا

 | یراقدلوا شملا تدوع هنلوصا قللارق کسا رلزسنارف نکل ۰ یداراو یرلقح

 . یدشمنلف نالعا ینحهللف لک راسل هحهقشا نوح ا

 الا هسلا هب رایان وب تولوا اکو هب هت رایان و a ا E هل ربت هاتهح

 ینمم سس یشر قحوهلوا نیمضت رادم هدنلا هاتهح ین دنلوت ووم هدنسهطا



 .یدشما غواهایز قفرصلردا عیاضیفصت كن وفو تورتهسایراضعب ت

N ۱اب ور وا لود مو رونه بولاق تدمزآ ك ەد سەر اھ هملعتل ود هیس رازح  

 ۱ كعادرینسهطا هطلام . یدشمقحندند هباعتل ود نیدفلوا قیدصت اسر ندنف رط ۱

 ندقفلوا ررض نما هلىعل زون كرارب نالوا بوصغم هدننامز هت رابات وب الاب هج ور

 ."یدا قو هراچ ر یرغ

 یضارالخر هن رالا اددحم یراضعب ندایوروالود هدنساننا هفلاستاراح کرل

 هد هسلا شلوا راح ود ههلک نود بونا غوا هتاراسخ قوح كب ولهرتلکنا الثم

 هګ هداق صاو دنهو اش رفا هلسهطا هطاامو هبنانوب رتازح هدنسهاس یس رح هو

 0 ا مدرارب قور ۍرهلوا كلام هلحاوسو راز
 رولوا ك٤د شملىا تافام «یفالت ا رظن هنکی راک هدبالاصحتسا هلک عفانم ندرلهرومعم

 اور لاحآ كمللا در بوتوط لباقم هنناراسخ یرلنو نکل ۰ یدا

 هک هد ضرف ۰ یدبا ردتقم یخد ههظفاحم هعفادلاب ناخن دلوا قّلاف هه راس لود

 ۱ كیدن ونال وا یحاصلصا كن هعس رازح ۰ ثحهدا دو همک نوسلوا كحهدا در

 ۱ یروهجكب دور E نوحما كل ییهعس ا ىدشملوا وح یلود یروه

[ 

[ 

| 1 
۱ 

 كنهبلعتل ود نالوا یحاص یجنکیا ۰ یدبا لکد نکم لالا بسحم ید كملنا داحما

 هلکن و ۰ نوسلا تحالص را یاوعد کیدا قو ییهتح مص هد هر غل وق

 ۱ . یدزامهلوا لباق ید یمابحا كنغاحوا ملاوق ینلم هرزوا

 . یشدلوا یسهمیظع تنواعم هنایوروا لود هدنسانئا هروک ذم تابراح هسیا ولایسورپ

 زوب زکس كم ارز ۰ یدیشمنا عياض ییفصن ناه كنتورت و توق هدروغاوب هدلاح
 ترد ناسکس زو تگ نومام زوقط یو رادقم كناسور هدنسهب دالامم و شن

 , هسوه ز و كس ش ز کا ۱ نون نش EE تسلا نیا ر ا

 ۳۳۱ ر قارا تكنو تمسو کلوا وبلا ۰ یدیصعا لر

 ۱ «یدیا راشمر و رارف کو جد یراتلود ایرتسواو هرتلکنا بونلوا

 . ۰ یدما لکد لباق یعاحرا هنتئىه نالوا مدقم ندنلالتخا هسنارف كنابوروا لصاحا

 نالک مزال هرزوا كمکحدسرب هسررکت كقاس لالتخا هسبایصا دصقم ند هرفن وق
 . هدنصوصخ یضاراو دالب مق كلذ ىلع ءان ۰ یدبا ترابع ندنلاصحتسا كاسا

 هع رالود یخد اکو . یدامزال قفلوب لادتعاقب رطرب هروک هتحلصم و لاحباجا

 TA نکل . ىدا نکم كلر و تروصر هللا تاوهسو تعرس هد همضق

 . ردشلوابح وم ی دادتما كنانحاسیوخ ده هلل واتارک اذم ید كناربلاالاهج ورب

 ۱ شمروک رار یبخ رب هللا لباقم هنیراررض الاب هجورپ یتاود هرتلکنا هکنوچ



 رارقتسا كناب وروا شزاسا درحم لما بوش وا یلطرب ند هرغن وق هلتهج یشدلوا "

 ترابعندکم ر و م اظن ر قفاوم ههم وم راکفا هلهح و قحول وا تک وم ی را رمتسا و ۱

 كعاتنما لاصحتسا هحنس ودنک هلغل وا یسههش ندنف رط هسنارف هکر دق وش ۰ یدا

 كنابلاساو یت رح و لالقتسا كنروهج هرم وساو یتسابحا كل ود كنملف هرزوآ

 زواح هاب ور وا هد ورا تكتهس ور ه ون و ۰ یدرنتساا نیس وت هدّسنما واف ۱

 مایا شش هازا وا و اسور و هس ورو لئاحو منام کا ندنغ دل وا ظ وحام فنا

 هفتم ۷ ر هلمعاح را هنس ها صا تله NEA | قلوا لصاح ه زا ومر

۱ 

 زاد هد را کدو هنغب دل وا باس هنصالاختسا ثكنابور وا ند رش كا قرهشایغ وا ۱ ۱

 هو لاو روس هدایز تا هد ه رغآ وق یم هنغل دنلوب هدنس هام قلطم ۱

 ۰ یدرروک تحالص

 رفظم ۳ ندقداغوا ها را سخ مظعو قر هقبح وشراق هن ول ان هو كا نکل

 ردو هس رابه | عطق ىە ات تاتعابق زوم رد توشود هک وا تنم ایت لود قرهلوا ۱

 ۰ یدا رارا تقف قحول وا لدن ها راسخ ر ا ضار هب د وع شو

 یتخاب كناتسهل هلتهج وب ۰ یدبا تراع ندکعا طض یناتسهل الماک ید یسوزرآ

 هس ۱۱۸۱۵ ) بوس ےک قود ایواشراو نانوت هدنضاد ع
 هدحاو نوناق یکلاع هل هاب هدننمض یسانحاو رامعا كناتسهل هدنزوع یسهداللیم ۱

 تاماظن قفاوم هنیراجانعو قالخاكرلولهل هرز وا كما طبر ه هدحاو تموکحو
۱ ۱ 

 ۰ ید دن و ها قت هن رل ردم اواشراو نوحما یی كل رلهحمال ه دن دح

 . یدا راشما هلواقم ولزک هدنرلن قرهلوا |

 یدرتسا كما تافام ءفالت ندنغ دل وا شم روک ناز قوح ك یحد یتلود ررتسوآ ۱

 طض ناال Eg هس ور هدهس) | كح هل هل وا لصاح ندنف رط الاتا یدو

 هحیسودنک هدینآ ندنوبو ینجهلوا شمرک هننرکوب كنابرتسوآ هدردقت ییدابا

 قمامراقح ندنلا یرثرب نالوا شعا تباصا هنسهصح هدنسهمساقم یم دقم ۱

 یو اس ورب بولوا عقومرب مهم ك هدنس هب ر وا كنامنال | هد هسا ترابع ندس وقف ۱

 (تدوج عرا) ۶ ( رشا اج )

 | هح رال هاتم وا قم هب هت رابات وب ماودلا ىلع ول هرتلکناو ۰ یدرلبا هزار ینصا وه

 ۱ نانل و هدب دن یار تک هیس ور هنس هرزوا كما طض یتغلهفود اواشراو الاماکو ۱

 ۱ یخار کو حد واسو رب بودا دعو یکح هرب و هايس ورب 96 ینکلام ا وفات |

 | كناتسهل بویم هدا تقفاوم اکوب هلیسهظحالم کج هاس هدا ثدحت همیظع تارطاخم

 اروا رو زوقط كس یس ناننکس نویس یی یا ا یمن



۱ 

 جم ی کم

 تقفاوم یخد اکوب ولایرتسوآ هلتهج ینج هلوا شمن ابط ردق هنیرل وق كنتبالو هج
 هتسوزرا كنولهرتلکنا قرهلوا ندنلسق راتخا یرش نوها طقف ۰ ید س ءدنا

 هلا طارش ضعب هدهرص ویو یدیشل وا یضار هللالقتسا كناتسهل هللا عامنا

 . یدشمرتسوک تقفاوم هنسملا طبض ینانوسقاس امام” ید كنولایسورب

 ۱۳2 قو هلدهج ین دل وا شک و رط هسنارق به رابخ و نایز نالوا هنع ثوحیم
 كنازواجت ینیدلوا راچ ود كن ایوروا ینالوط ندنل التخا هسنارف هرک اذم ساسا
 زونه هقفتم لود هلغل وا تراىع ندنلاصحتسا كنهمزال باسا نوحما یسماعا ررکت

 هل رظن هناکس هسراصخم هسنارف هد هرغن وق ادا بوممهنصیا یک کرک ه واهسنارف

 هتاهابمو ترهشو ناش هدایز ندهیدام عفانم اناذ هسیا رازسنارف ۰ یدراروقا
 بولوا هلغو ذوفت راح هداعلا قوف هدنن امز هترابان و هدلاح یراقدلوا موقرب لئام

 شمشود ندکسکو ب كن ةعفد هلا عوج رهنلاح قللارق کسا ولهسنارف هدنتدبولغم كلنا

 ا کد لباف قمال وا رات هلا راک دبا شام هلتهج دوا تموکح رب
 هد ایز هحنسودنک هلتهج یییدلوا ندنساضتقا یس هلاصم سراب یعوجر هنس هع دق

 هترایانو یشیا كنب راصخ ی هسنارف هد هرغن وق بوبل وا یس هعلاطم قعاز اق رب
 هدهسلا ترابع ندارجا ید فک و غارف ءهلماعم كرار نالوا بوصغم هدننامز

 كح هل و هدنمیسقت تروص كرلراو كرك و هدنس همهم روما كن ابور وا رک

 یه دل وا تلود كوس ر قداسلاق کو كمردتا قضوت هنس هقسل وب دک یرارا ف

 یدرتسا تارا

 اما كناسوسفاسو ههبسور اماع كهل لود هسنارف یثان ندراسسو ۰ ید

ندنراسا رز ایرتس وا كنغللا رق اندراسو هنک رت هب هرتلکنا ك هعس رازحو هنانسورت
 ۱ 

 هنتموکح كنلارق لونان مان دناسدرف یحربو یسافلوا تقفاوم هنساطعا هنر
 ظ وفحو ی هلا هماع تلا كە اعع كل امو لوا دهح هنص وصخ یس هداعا

 ۰ یدشعا جم رهن هدب العت درو هن راصخ سم ی راد وصخ یسلاق

 ح یروطارعا هسرر E ایواشراو ناربلات یصخ م شاب هسنارف اع ءا

 ا ا ٠ یدشمتک هلو رب قام هتسوزرا كردناسکلا
 | ندنف رط یحاص نالوا نولغم یدنسد فک كنهداب نانلوا رست و طض ناربلات

 یلوا و ان وقاسو ناسسرد هدعاق ر ود زالوا حی فرصت و كلغ هخ دل وا دخا

 ( كنبرالارف )

 نالوا ندنکلام ایرتسوآو یازاق دوف هدايز هجابنالآ هدر دق ییدلبا طض الماک

 | EAL كح هل هدا د دهل ییابوروا هلا طض ل EEN هس ورو ۱

 فلاح هنسل وا دوف یذ هدایز هدابنالا هللا طبض اینو قاس امامت كناسور و |

۱ 

 تک ین یا سنت ی



 ی ۱۱۳ جنس

 هدعاق وب هلتیح یراف دل وا شم اجا دفک هدهسا شقل وا طبض یرلتکلع كن رللارف

 . یدشملا ناس ینکح هلک مزال قلاق ظوفح یرلهکامهع دق قوقح هحینمکح

 . یدرولک مزال قلوا لتخح یدصاقم

 هدنقح داوم نانلوا نابمرد هده رغن وق ندش دلوا ناتمو فلاحتم ضا عا كرلتل ود

 هدنلو برق هلادتعا هدلئاسم وللتم وب و یدرولک هعوقو رل هضراعمو هثحانم ولتدش

 هارارب یخهدنا د بک ندنفررط یتلود ودنک نارلات نکرولکمزال قعارا جر رب

 رب یارک اذم كنهرغنوق ندنتیدلوا هدقم راقح تالکشم یک قمارآ ینحاص سا
 . یدرولوا راج ود هشیوشت اهد همت

 یدنمرب و تىما هننابرظن كنار لات ارارتغا هننوقودنک ردناسکلآ یروطاربماهسور |
 هلهج و وب نکیا هدسراپ بولوا هناراکتوتفو هناکزانكب یسهاماعم هدنقح رازسنارف نکل

 نانلوا دعو ندنفرط ولهسنارف تقولواو ءا هنک ودنا شما رادتنم یرازسنارف

 یواش راو هنسودنک ندنف رط ولهسنارف هدنس هرغن وق هنایو ا رظن ههدودحم ربغ دوهع

 ۰ یدشمجارک

 هدازارش هد هنا مک | نوس هدیتلا یرلزکنونن نمشد تفواوا + نا
 راشما راوشمو راکفا ردت هما راک ذت یتیراتک وشو ناش یمدقم یک یراقدل وا

 كنهن اردو بلح هنا ینارلات هدنتمض هرکاذمر ردناسکلا تلک لع ۸ یا

| 

 ك DAS رک هاو E یسکع نکا هدنسا وق دما یعح هن وا تن واعم مدت هائسم

 شنلوا رب رغت كنسودنک هبا ثحم ندنکیدلبا یغت اک یبراوشمو روط یمدقم

 | ولهسنارف دعب امفو شا لاعفنا راهظا هدنم اقم شن زرسو لاقم ٌءوالع ینک ودا ۱

 یراصخم هسنارف ید كنم رارادف رط ودنک تويا تدوم رظن لاما هنق رط

  یصلخ تسود كردناسکلا هسیا ولایسورب ۰ یدبا شما هن ین رامامایغوا هنتمس
 هلهج وو ۰ یدارلبا ګرځ قفوت هننساضرو یار كیا ا ویک د ا

 ندقدلوا لئاز هلاصمادعب تدور نالوا ثداح هدنسهرا یراتلود هسنارفوهسور

 . ردشلاق یاب یراربغا هدنقح نایلات كردناسکلا ید هرکص

 نارادمکحضم ندنفیدلوا یداب هسدادتما كناثحام هلاروما صصت ناربلات لصالا
RANEهل وانامش ندنسهحاصم سراب ی رلکدل | دقع هلا یرلاضرو قاها  

 تکرح قیفوت همت ینیدلا ندنلود هسیا نارلا ۰ یدیا راشمراو هنس هبترم
 ینیدلوا شمر و هن راصخیم راتلود كوش هد هرصوا ندشیدلوا روح هکملا

 یقحهسمهلل وا عز هلتهح ییدملا امکانات ؟ح یلارق انوسفاس) هده رطخم

 كرلتلود نالوا كح هدا كلاغ عیسو دم دنمص نیمصت و ص وعل هسلا هد روصو



 طبضیترب ندنراتموکح اینالآ هلیتهاظم كنهیسور ولایسورب و تابا به ریثک *هلدا

 ۲ تن واعم واسور ید هن سطح هر هر مع كلاع كەس ور هدر د کیدا كالع و

 ۲1 2 كنلارق انوسقاس كردبا ناسرد ین دلوا ندنالاح قح هلوقروق یسهظحالم كملنا

 ۰ ردشعا م رصت یو لوا تبحصا

 .EL ید یسهفود عرووف س ۱3۳ نالوا ینالاومو هفالع هللارف امنوسقاس

 صخ سم زیلکنا هدلوا نرش طساوا قردهلوا هتسکشاد هدایز كب ینالوط ندنسهدام

 ۱۳ ای لا وفات هدر و شالوا شمردنوک هلوا
 قردل وا رکلد یالوط ندنوب كنسلاها اننوسقاسو ینغیدلوا زسقح كب تنهلماعم
 ۱۳۳ ی رو ی رلکع ا نک و اط راتمضا هدنفح ولایسورپ
 هنن ورد الا كناسور رار هلا ناس یغیدنلو ندداوم كج هل هلوا یداب هنشداسآ

 هب همنامع كلام ولهسور هدورلبا یسملا تاشاع كتهبسور هنسملا تموکح دیدم

 یتفبدلوا ثعنم ندنضیغ كملنا ذاخنا نیعمو ریهظ هتسودنک ییایسورپ هدک دتنا یطخت
 ا ك لود هرتلکنا لصف كنساوعد انوسقاس ونشا زدنا نابهرد
 . یدشملا هلاوح

 تنسامت الا هجور هدلاح یښدلوا دودعم ندراتلود یحنر امدقم یتلود ایس ورو

 هنسهدار راتلود یحترب رارکت نکسشعا لنت هنتسهدار هراپواب هدنسهاصم

 یخدوا هتقالا هباسورپ كناسنوسف اس كردا دسح یتاود هراپواب هنفج هل راقبج
 . یدشمرتسوک تفلاخ هدهرصو

 قرهلل وب هدنلما ی وا هاشم سم تلودر تا الا هج ور ول هرتاکنا هج رک او

 زیلکنا هنسملبا طبضیاین وسقاس اما لباقمهرلرب کج هدیاعیاض ندناتسهل كناسورب

 هنمد كوص كنهترابانوب یلارق انوسقاسو یدا شمرتسوک تقفاوم یصخ رم شاب

 سوبح هدنسهعلق هدلب مان دافش رده رق بولوا ریسا تیاهن قرهلوا دحتم هلکنا ردق

 یتسهبمومع راکفا كنابوړوا اماد رازلکنا نکل ۰ یدرومنجا اکا "ءانب هنغیدنلوب

 ر ان ومقاس ںولاغوح لاقو لش هدنوح ارن وسقاس هلا یرافدل وا هدکعزوک

 ورټد هنس یلاو هنن رلکراک ه دا تعجاص هنرط ولهرتلکنا یردہ ینارادفرط

 ا ندسلخ هارقح كلارفر نالوا دعاق هد یتلارق ابنوسقاس
 ۱۳ ۲ ۰ شرط اا كنابوروآ هدورانا ید ندنون تولوا هتنکعلد
 نالوا هدنفح انوسقاس یصخم شاب نملکنا یم هنسهظحالم كمللا ثدح هيدر

 . یدتسا لودع ندنهاس یآ ِر

 (ناسد سنرب) نالوا رومام هنسهرادا كنابنوسقاس ندنف رط هیسور هکوبلاح

 انا زا

TS ME VRE 

۳ 
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 2 ردوا ضار هغم راقح هصح هج ولتلک

 | ندنسمام هبر و رارقرب هدنفرظ یا ییا هراتحلصم نالوا ر ذب هحبت هدنفرظ |

EEیرلعا هل خسف هرز وا ت رفظم ی راکدتا لصاح هلا راتمه هح وب  

<f. 110 2 

 | كنابنوسقاس هلا ملت هن رکا سع ایسورپو هیلخت یاینوسقاس هدلوا نب رشت رخاوا
 هرتاکنا و ایرتسوا ندنغیدلوا شملبا نالعا یغیدلوا شغلوا قاحملا هباسورب

 رارقر هدنقح یقاما هايس ور اضع دوخا لک كناینوسقاس و اکنشا یرلصخ سم
 . رایدّسا نالعا ی رارو قلاق هدد ولاتسورپ قرهلوا تقوم كدهبحنط رب و

 یفللارق اینو قاس هسیا هدلاحو بولوا عیاش ینیدنل وا قاخا هبایسورب كنابنوسقاس و

 | ءینات ن رشت هنسهرفنوق هنایو ییارق امنوسقاس ندنفحهلوا كعد شلدا احا و اغلا

 . یدلبا دایرف هلا لاسرا همان وتس ور هعطقر خروم هل رات ید رد كنج رفا

 تاعزانمو تاثحاسم لودلانب هدنقح ایواشراو كرک و اننوسقاس كرک هرز وا كنوب

 هبس ور بولوا رصم ولهرتاکنا هدنما یلالقتسا كناتسهل ۰ ردشلوب عوقو هددش

 كلام هدناتسهل هدننمض یعاح راهنلاح یلوا ندنسهمس اقم كناتسهل هسا یروطارعا

 كنولءرتلکا هدهسیا شمل ا نالعا امدقم هج رک | کج ہد هداعاو در یرلر یا لاا
 هنکح هم هدا در یهرثک *یضارا ییدلوا شملنا هوالع و مخ E ًاددح

 امطق ینکیدابا عوجر ندنسهقاس تین نالوا هدنقح ناتسهل یخد وا عالطالایدل
 راتف رک هن ید یو ك هدلالتخاو ترتف مایا وله رتاکنا عقاولایو : یدشملا ناس

 كنانند بولوا كلام هرار قوح ك الا هجو ر قرهلوا تافام لد هدهسا شم وا

 هب ر وص قفاوم هنس 4قتل وب وک سطر اورواو ا ی رلهطق مهم كا

 یبرالوق كنبروطارعا هبسور هدلاح یا دلوا شغلو هدنسوزرآ كعا قوت
 . یدا لکد لباق یسر ونود ورک هج هلل وش قرهاللاص

 ندنا قترا كحروک ینغجهبمهلوا لباق یساحا كناتسهل ید یصخ م زلکنآ

 هن راتلود ایسورپ و ابرتسوا هلیمیسقت كنغلهقود ایواشراو هسیا زالوا چیه كرهکزاو
 بودا تقفاوم هنسملاق هدهسور كنسقا هاساطعا كرار یواح ینه رح طاقت

 ت رالود ازتسوآو اسور ندایواشراو ید ںدناتکل| یروطار کک

 یرالوا قفاوم هسرلوزرآ ودنک كرلولهل قحهللوا میسقت هدننب هل لود هبفامعم

 . یدنا هدکعا وزرا ولهرتلکنایراثوا عات هدحاو ماظن

 تعاس ترد یعرکب هدننامز هت وااو بواروا یرلهتحام ا ر انواشراو

 لود ۰ یدلاغوح کس هدف رط یهو یدلاق ریتم نه یفوح كب یالوط

 راکج هديا هلاصم خسف هقفتم لود هکناص هدا ناهذا نکیا دبع ندلاتحا
 هه رح تاکرادت ہدف رط یھ هدل وا نوناک لئاواو ۰ یدلوا لصاح نط وا تن



 | هدنفرطره هنب نکیا هرکتسمو روفنم هام یظفل هبراح هدهسنارف ۰ یدنلوا تفت

 ۱ هرب و ین رلکولب ی هداقحلب یلود هک یدرولروک هرکسع تاکرح

 اسوا ES ندنرلر یرلرکسع هرایوابو ایسور ۰ یدشمالب وط

 ۱ ایواروم هدننمض هللاقم هموح نالوا روهظلا لمتم ندنف رط هدا وز ید سوت

 ۰ تاکرادن یک هدناتسهل كنولهسور هکنوج ۰ یدشمردلوط هلا رکتسع یتلاا

 ۱ ا هددهملابرق یغوج رب ندنرلولقارم هقبتلوب ۰ یدرولبدیشیا ینیدلوا یسه رکسع

 ٠  هسیارصعناشیدنا رود ۰ یدرلرولوا بهاذ هن رکف یفج هلو عوقو هموم راح رب
 ۰ راب دنا هدن داقتعا ینح هل وا رده وسل هل روصنسح رب هدنس هقفتم لود كشبا

 ۳ | سراب یسروشود هنارخأت نهلاکم هدنسهسم اینوسقاس كنولهسنارف هجرکا و
 ۳ بس ندنس كمردتا خسف ندلوا ماب یسهسلعف تاارجا یتسهدهاعم

 جرو جره هحاب وروا هدر دق ییدلل وا ها خسف هد هسا در ولوا ناهذا دراو

 ا ور تلودره لدو یتم هنعیدلوا راکرد یحهدما روهظیرللاح |
 هدهماع ناهذا یرلوزرا هلاسمو شعاصوا شمقس سكه ندبرامو یرلقدلوا ا

 ا
Eا کا ساس رونهو شا سولح زی تی رف هددهعلا برق  

 ۱ یرلقدنل و هدناما یرارمتسا كە ہم 9 ا ر به ندنخل دل وا

 ندلاتحا یساعا ناعذا یهقفدو كن ول یحن زکسنوا نالوا شمامهدا دونشوخ ۱

 ۱ . یدرولپروک دیعب ۱
Eهرزوا كما بلح هنفرط ا ناتو هدنسهلئسم ایواشراو یلود  

 تب رفا لوان رشت دلرهیلا تقفاومراهظطا هالا هاس ورب كنايت وسقاس الاب هجورب
 ۱۳ ۱ لاي هاا ور ندفرط كرم سلب هدنسکیآ یمرکی
 ۱۳ زآ ته لا كر ههتسوز یمظعا مق كنفلهقود ایواشراو هداننا لوا

 ۳ را و ندنکودبا شیر و زارق هنصوصخ ییناطعا هتنراتلود ایسور و

 را كن فا لوا نوناک هلا لوک ندتقفاوم ییدلبا راهظا هدنفح انوسقاس

 هعطقر نالیریو هب ولابسور قرهلوا فلاخم هروک دمر رق ندنفررط كينرتمسنرپ

 هرزوا داحا كنتلود و یعاحرا هنتنکمو تعسو یلوا كنابسور ) هدر رقت

 ۳۱۱۱۱ لا نانوتقاس كناتسور قحا بولوا ديال یرافلو
 كلام عیسوت 84 راتهخ کی كنابسورب دلم ندنغح هل وا ملام هن روما هوس و, مظنس

 ۰ ۰ (یدش FP یعوزل یسلا

 (۱۸۱۶) نالوا فداصم هلم رح ءرف كنس ر هنس زوت وا کا كس وشا

 ندنرل هعش ینادناخ اننوسقاس هدنر نوا كنسحن رفا لوا نوناک یسهدالبم هنس

 ( نالوا ژ



e ۱۷ وی 

 | ی راتنا تایسا ما ۳ نوت یسهدام ان وسفاس ندنف رط ینارادمهج امالا نالوا

 هنکج هلک مزال یعاحرا هنسسهیاصا تيه كنغللارق اینوسقاس هلثحم ندنکیدلیا باس
 . ردشلر و راه رخ شا و ح

 كمر و تیوقت هننا هدنربخا یأر نالوا هدنقح اینوسقاس كکينرتم ید ناریلات | ۱
 هدنرب رفت ییدلبا لانسرا کرم هدنزوقط نوا كنج رفا لوا

 دعب امف قرهللوب هدنسهعدق دودح ردقوب یلما ر ندنسه رغل وق هنایو تكنهسنارف )

 ندنلحاوس هثدل وا فصاع راکزور رب یداب هناحبه ررکد و كلام عیب

 ندشاب کی هلغفلوب هدلاحر راح یتاهامو ناش هداعلا قوف ید ی رک انع زا ۲

 هدهسیا شلوا تلا هزج هناعوقو وللثموب و زالوا رکشهاوخ هتسررفظم باک
 . قرهلوا نراقم هروای تح هلا صالخ ندارطضا نالوا بس هنسهمظع تاراسخ

ANN JR NSCS NS e 

 یجد كن راتموکح اب ور وا تم طرز طقف ردشمالاق یباعداو بلطر هقش

 ! میحو یتسلوا یسنم داف كنهلالتخا راکفاو سلا تنماو شا لاکتسا
 | هنب روهظ كنهناسف ضارغا دمبایفو یتسملتوط عر كتِکلمو تیارق قوقح

 ماظتنا ر هلو و ردقوی لما ر هقش ندوب بودا یسملکحت تاع

 قحا هسیا مهم دصقموب زامهلوا نیما هسمیک ندنرارمتسا كشياسا هکدلک هلوصح
 | هقش ندقدزا ود ( رولس هل روتک هدوج و هدنسهرغنوق هنایو نالوا قوسمان لثم
 كنب رالالقتسا کسا هسلوا لباق هلتیج یراقدلوا موقر عحشو کسا كنولهل
 كنابوروا رخ ومیسهمساق نالوب عوقو امدقم كناتسهلو یدرولوا یلوا یسهداعا

 دعل ندروصت ییدلوا یر ندنباسا هل كتسارخو لالتخا یدلوا راچود

 یخد هنمسقت هدنس هلل لود قرهلوا ندلاحو تقو تای رورض رار هلکعد رراکد

 راح یمارجا كهلماعم نالوا روصتم هدنقح اننوسقاسو شمر سو تقفاوم

 . ردشمابا تابا هللا رالبلد قوجرب ینفجهم هل وا
 نوناک هليا لودع ندنتقفاوم کلوا هدنسهلئسم اینوسقاس الابهج ورب ثکینرتم هکو لاح

 یصخم شاب ایسورب هنسرزوا ریرقت ینیدلوا شمردنوک هب ولایسورپ هدننوا كلوا

 انونقاس كنهتسور هليا لاسرا ررقر هدوراسا تن وق ناه تونحوک هداز كب

 هدنسکی ایم رک, كنج رفالوانوناکر ار هلکمنا بلطینسافا كنیدهعتنالوا هدنقح

 نیام هنر رقت یلوایربرقتوب كن ولیرتسوآ ) هدنربرقت کیدردنوک اباوج هکینرتم
 ایسورپ ندنیدلوا عالم هداحتا نانلوا وزرآ یرارقتسا هدنس نتلود قرهلوا

 رارصا لدهمد لوص داحالاب هلیانمشد یلارق امنوسقاسو ردشلوا رطالا رغم یلارق
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 کد كنتکلم [ ران هیذلوا راق رک هراسا هدنسهدلب هقسل تاچ ردا دا ۲۲ ۲
I: 3۱ یراتلود هرتلکباو هس ورو ارتسواو رد ولقح یشلول كل ندق رط  

 | یهدراشب زوب زکسكي هسا زالوا چیهكناسورت هاهحوییدلر و رارق هدن و
 ۳  نالوا ءدهل قحا هده ةلاا نکیآ دونلوا دما یسلروتک ههداررب لتا هتسو | 1
 ۲ ا لحام لا ررلکد نیعم یدودح الاح یخد كنا بولت هلوا لئان هنیرادقمرب كنمرلرب | 9

 9 رب 0 ولار تات ا یک دارا ورا ۱

0 

۱ 

 ۲ راد کو هدف رط یه كنابورواو شلاق هدهمشروس هلهج وب یس هلئسم انن وسقاس |
 هرارقیج هر و هدص وصخ وب كن هرغن وق سک یه هلتهج ینیدلوا شملاغوج لاقولمق |

 یک رح هناقفتم هلبا نویلان ت رایان وب كنس ودنک یلارق اینو قاس هدلاح ینیدلوا رظتنم |

 ٤ هنشی دل واهم ذلا"یرب ندتمهت هلا داربا راللد قوجر تدثم ینک و دبا یان ندتروح |

 هبهرغ وق بوزای هرک دم لصفمرب راد هنغج هلوا زسقح یعزن ندند كنتموکحو |

 ۱۳ رام اتسورو هسور ید ندنرابناح ییارادفرط ۰ یدردنوک |

 ۱ مكحلا) ی هدننامز هترایان و هسیا رونلوا طض کلام ای وسقاس هتنرزوا یسالتساو ۱

 هیس ور هدهلتسمو و ۰ یدبا هدقفل واهعاشا ینح هل وا شفلوا هداعایم هدعاق ( باغنمل |

 ۱ یخدول هرتلکنا بولوا كلر هلباهسنارف یخد ایرتسوا یک یرلقدلوا دحتم اسور و

 ۱ هدا ا لوا هدریو ۰ یدسشلوا ادم هدف رط كرل و توق هلغلوا دعاسم هرلنا

 | شا توق سبک هد هنر كردنا هلام دقع هال ر وهما صا وا هرتلکنا |

 ا کو کودک هدر ندکلوا هدم رت ناش دلوا |

 اک زاو ندنو کا هدنس هنعاد كعا طض "الماک یاتسهل یلود هسور |
 هلکمامازتلا یقالا هبابس ور امامت كنامنوسقاس قحا بولوا یضار هنمسقت كنغلەقود

 یتلدلوا شمردنوک تراصخ ص هزتلکناو ایرتسوا هدر زوت وا كن رفا لوا نوناک |
 9۱ ۰۳ رد ایتسور و ایرتسوآ یمسق رر كنقاهقود اواشراو هدنرب رقت |

 كنسفا هرزوا قلاق تسرس نیزسقل وامیات هفرط رب یرلهدل مان نرونو یوفارقو

 یموکح انوسقاسو يلوا صصح هتراروطارعا هسور قرهلوا هدحتم تلایار

 ندنفرط یلارقایسورب هلهج و ییدلک هناوا فرصت و طض ندنفرط یرللارق امدقم

 هدننمض یس هوالع قرهلوا هدحتم تموکحر هاسورت هرزوا قفلوا فرصت و طض

 هدنراسب تناح كنبرهن نیر یخد اکا بولت دنا د فک هنلارق ااوسقاس نامه

 ::یدلنا فیلکت یاو راتکلع یواح یسوف كس رو ید |

 لاا سلا طض ناینوسفاسو باحیصتسا هبتموب یولاسورپ كنبردناسکلآ

 كن هثلل لود هلکع ا ات دن هسراشلود هسنارفو کو ایرتسوآ هسا 9 ۱

 ( هیسور رژ



 و ۱۵ =

 ۰ ردشل وا كيس هنس راهرآ اذم هام ر هرز واكمشار وشراق هس رال ود اسو رب و هس ور

 ۳ س | لاکر یرلداحاو داد و کس را رادمکح اسور و هسورو ایرتسوا هح رک او ۱

 هر هع لوا هدا یرلصخ ص نالوا رو هر هظح الام ی رهصوصح مقانم كن راتل ود

 هب رکسع تاکرادت نالبروک هدنرلتهج الاساو ناتسهلو ۰ یدبا قوب داحاو دادو

 ۱ . یدرولس هلوا رحنم یخد هتققح و دج هدهسا ترابع ندشامرب ۱

 سلح رب صوصخ هنس هیوست كس راشبا اینوسقاسو ایواشراو دن رخ اوا كل وا ولوو
 كسلحو هززوا یر كن روطاریعا هسور بودنا تفت همضف لود 0

 رازف هتشسلوا ک چ ندنراصخ ی یراثلود ایرتس وا و اسور و هرتلکناو هبسور
 كنبراصخ سم هرتلکناو ایرتسوآ هدهسیا شملغار جراخ یخ رم هسنارفو شلریو |

 | یلرب واسم نشین O ی وا نر ی
 یخد یصخ ص هسنارف هدنسکیا نوا كنسبناث نوناک یس هدالبم هنس (۱۸۱۵)
 . ردشملدا لاخدا هسا و

 اننوسقاسو ایواشراو ردقن ره سلحم نالوا ک م ندی راصخ ص هل لود ا

 روما كنابوروا قالطالا ییع هدلاح تققح دهسا شفلوا لکشت نوا یراشیا |

 مهم كا ندنغج هقاب هنیزوتو میسقت تشک كکلام نالوا هنع ثوحیمو هتسهمهم |

 ۳ هاب ادم رک هنساهب انتعم داوم كنابوروا هلتهج یی دل وا سلاح ر ۱

 یراکدتباباط یرالواصخیم ایسور وبسور عاجالایدا هدر وک ذم سل یا

 كنح رفا یان ن وناک ی صخ سم شابایسورب هدلاح یرلقدل واز ا ادف یی رب چیه ندرایش

 تى هدایزژ هرزوا تک لا یر دصت یتساعدا ی است وسواس هدنح وا نوا |

 لعفنم لوا صخ ص رکنا سا | ندنروط و كنا بولوا زادر هقطان ها تالصو

 ۷ لود توش رب ۹ ام هام رح هل راصخ م هلا رفو ۱ ناه هلغل وا

 هن اض مع ۳ تانماکحا یسهمان EE سراب قرهلساپ قافا هدهایمر یفادت هدا

 لاعا و سر رکسع كم رشدللا رول كس رب یه باحال یدلو یسارحا هن اف رط یو

 ےرالود كنملتو ءروناهو رار او تعاد هرکی اس
 . راشملا توعد هقافتاو ةفخ ید

 ۰ رابدنا هرزوا ددر و هه دش هدنسهباعف تاارحا كفاها هدهایمو هن لود

 یهدنراسب بناح كن رهن نرو هیاقیحل كنولهسنارف یتلود هرتلکنا هک وج

 . یدا هرزوا هشیدناو فوخ ندنسٌعا لالتخاو شروش یاقلا هنیدالب اب لا

 هرزوا هنوسوو مهو هلهج وو هدنقح یسضارا ی هدانلاتسا ید یتلود ایرتسوآ

 هتاققح یرلکدتنا لراسوساح ییدردنوک هسراپ نوجا لاوحا عالطتسا بولوا
 ویو سبوس



 ءانب ۰ ردشملشالکا یتیدلوا یرانانیمطا یک یک رک هنیژوهظ هدهسیا رکشهاوخ

 داش ی رولف نوبلم حوا نالوا ینجالآ مات هک ولهسور یتلود شو تک ىلع

 نوناک هل هعلاطم قمامهلوا سرسد ا هد ودا روهط هب رام نالوا ظ وحلم

 قافتا ةدهاعموب هیفام عم ۰ ردشلآ [دقن بلطلاب ىهروب نم غلابم هدنسیمرکی كيا

 یبشرب هقشبندکمنا راچ ود هشب وشت عونرب یداحاو دادو نالوا راوتسا لودلانیب
 ۰ ردشمالوا جتنم

 ندنا ردناسکلا كدهترو هام دنج هکیدشملتوط موتکم ردق وا قاقتا ةدهاعموب
 هسنارف هکردشلوا ندنفرط ولهسنارف ید یعالطا هد ۰ یدشماملوا رادرخ ۱

 ردناسکلا ۰ ردشعا فشک ی رسوب اکا نوجما قب رفت ندنرلقفتم یردناسکلا اودا

 ۳۳۲ ۱۱ ی:هسیا روا اتم دايز كب ندنرلکولس هلوب وب كنمراقفتم ودنک
 هدشورت ینلاطم كنهراس لود هن كردما ها هناراکتوفصو هناکزان هللا تنکسو

 ه هب رام یینص یکن عو یدل وا ترشابم هه و تاکرادت هده | رف ًارظن

 2 )هلک هددص هز ۰ ردش جا نالعا ینکح ها ینات راشتخا

 لبخ راد هن راهاتسم ام وسفاس ای و اشراو هد یراصخ ص هس لود هدننات نوناک

 ۱۳ Ooo ندنکیدمهلبر و ییطق رارفرب هدهسیا شعا ناي رح راهثحأاس

 ه هنأی و ندف رط یه هلسسانم ه رغل وق هرزوا یش دنلوا ناس هدالاب 0 یا

 یروطارعا یارس E ندنشیدلوا ادس ماحدزا هلا دراوت قاخ قوج كم ر

 یهماع ناهذا ةوالع هب هربش ک غلابم ییدلکهدا فرص نوا مارک ا هتن رارفاسم |

 رو وران ییدلبا رشکت كردبا رابتخا فرصم یلیخرب ید نوجا لاغشا |

 هکنوج ۰ یدا لکد لا ندهناف ید هجنرا شیا ءرفنوق یهالمو بعالم عاونا |
 ۱۱۱ ۱ سرد, درهش رول هل رک O فداصتلا هدراتعح وللثمو راصخ م ِ

 هتمام یرکیدکن ہن رع قحهمقلوا ا هلا ماهفتساو عالطتسا ندنرب رب یاصم

 . یدرلیا بره

 ۱ د كسا رهدت یافو موب كس ول یحتتلا نوا یلارق هسنارف لوتقم |

 هدننمضمارتحا هب ین ول ین زکس نوا نالوا یلارق هسنارف الاحو یردار کنش والتک

 راسن ر و US ا نانلو هدهنایو یوک ینرب یمرکی كنیجنر ها ءى نوناک

 عاعجا هدنساساک سوقسپ هنایو هلا هبسلا هاتس هیات نوا راصخ صو

 یرلعاتحا هدنساسلک كبلوتاق هدلاح یرلقدلوا بهذملا فلاختم راتو ٠ رایدلیا

 هنامز اوج لالتخا هسا ندداوم قحهلوا لبلد هتساه كنهلاسم و دادو لودلانب

 هب رارب ۲م رف راز ظن رصح هنسلروشود هب همش روس كن راشیا هرغن وف

 ۰ رای دنا رظتنم هنروهط

 و 1۳
 ( هدالاب )



 ۱ أ

< ۱۷۱ e~ 

 . یدیشملاپ نوسسموق ر هدنقح هبلود تاه رشت هرزوا ییدنلوا راعشا هدالاب

 هرکیدکی كنس راک هباحتم لودو هنیرامدقت هلتبسن هرکیدکی كنبرلریفسو كراتلود
 شغل | هملق راد هننراتفاعم ندنمسر داره شنا رفسو هنس راکج هدا قلاتشا هلهج و هن

 شملنوق هه رک اذم نادیم هدروک ذم نویسموق قر هلوب ماتخ هدانناوب هحال نالوا
 . یدنا شفلو هدکمنا نایرج هرثک تاثحابم هدو و
 كنصخ م زیلکنا هدلاحیت دلوا شمامهل وا لاکا یاتحاس انوسقاسو اواشراو زونه

 ناب زج هرشک تاثحام ید هنرزوا یسهلتسم راهلوک یز هدءهرغن وق هما |
 . ىدا هدکمما

 . رارولوا یصم ردش هنرزوا كنا هسروق هنیراتهذ شر رازیلکنا | مولعم
 تح هدایز هناسناعون هدنجا رازیلکنا هجه رکص ندنسیدالیم خرات زوب یدب كيب
 بونا یک ناویح كراناسنا هکیدتبا روهظ رامدا قاطرب هایسهیعاد تمرحو

 . راپدلوا ردبا نالعا هفررط ره یب رای راکت وتف راکفا نالوا هدیابوب هلا حیبقت یتسملتاص
 هدنسهباس تراح هدلاح ینیدل وا هدکعا عسوت هکدتک راکفاو هدنسهرا رازیلکنا

 ندنسارش و عس هب راح وهلوک یجز یراجت زیلکنا ید ندف رطرب هلغلوا قاخ رب راشاپ |
 2 ر تا روه شم 1 شاب یاود E ه دعل ۰ یدا رزامر وط ورک "

 هدایز كى یراتاطخ هن اغیلت ین لک ه دنا دارا راد اکوب هلا مازا ینعنم تكنسارشو

 ورب هبول هرتلکنا هدصوصخ وب ید وارا ماد هدرا يوا رو زکتس كم

 هداش رفا قرهلوا قلطمبلاغ هدرلارد یتاود هرتلکنا هدهبلالتخا مایاو . یدشلوا

 یتراجت غز وربندنسهنس ید زوب زکس كس هدرارجو لحاوس کد هنلا

 ندنسارشو مس كانهیحم تالصاح هرو هه رګ نالبدا ورت دتقولوا بودا عنم

 ققحت ییدلوا یرتمو دارم تاق تاق هلتسن هنتراحش یر كعتع نالوا لصاح

 هماندهعرب هلشلود زیکت رو ول هرتلکبا هدنسهنس نوا زو سس كسو ۰ ردشعا

 هرزوا كمنا منم یتراج یجنز جردنلاب كنتلود زیکترو هدنوب بودیا اضما

 نوازو رکس كس كتلود هرتلکناو ۰ ردحردنم یدلوا قفتم ها وب وا

 ییدلیادقع هلا هقرامناد هدنسهنس ترد نوازو زکس كبو جوسا هدنسهنس چوا

 زکسكيب نک ۰ ردشفلوب جردنم یسفلوا لاطباو عفر كن راجتیجنز هدرل هدهاعم
 ندنف رطیاود کا درد دقدل وادقع یسهطاصم سراب هدنګ ران ترد نوازو

 دهجو یس قوج كب هدنابوب نولکنیلو هد قود روهشم نالوب یجلبا هدسراب

 اضرا یتلود هسنارف هنسلریدتنا لاطباو عنم كنتراجت یجنز ردق هیهنس شب كرد



eیک ۱۷۲  

 | یا ندقرط ود E یردار كن وطکناو هدقود < ىا

 بوشاغواقوح كىو بوشل رم 5 هبهرک اذم هل ل ودایناسا هدل و ون یخدوا قرهنلو

 .یدشمریوزوس هرزواكمر و هحشر هشاو ردق هر هنس زکس ید ولمناسا تاهن

 شم دما هدنرفرط اقصاو اق رفا ایوروالود ضع یک ایا ساو هسنارف هکنوج

 ندنراقدل وا کما هرادا هلبا رلهلوک یجنز یرلکاتفح کهدنرا هرومعم یراقداوا |
 یرارارصاو حاج اهداعلا قوف كلرا زباکن انکل . یدرازمتسیا ییلاطبا كن راحت یجنز |

 . یدرلرولوا روح هتقفاوم نوجا یسارجا جردتلاب كنوب هرزوا |

 یحز بول, راص هاتسمها تسد هشیاوب یک ییدلک هبهنایو الا هحورب قاراتساق درول |

 راداکوب هدلوان رشت لئاوا كردا ثیشت هنباسا ثامردتب | عنم هلکلاب ناه یت راحت

 ایرتسوآو هسور هدنرخاواكلوا نوناکو + N راکفا ءهلوادم هلا نارات

 تاق كنسارشو عب یجنز كردنا تاقالم اسر هللا یلارق ایسور و یرلروطاربعا |

 هدو كن ولهرتلکناقرهلوا هنمان تباسناو یتغیدلوا تشک رب راغم هتنناسناو هل رک

 هسورو شعا بلط یتراتنواعم هدصوصخ و هلا ناس ینکیدلبا یعاسم فرص رد

 ۱ ندعاتجاهدنسهرغن وق هنابو هجرک او ۰ یدا شل آ تنواعمدعو ایوق ندنروطاربعا |

 ۳۳ 1 ورواو اا ر ارو كتماکخا یسهدهاتم سراب لود .دصقم ]

 نال وادناع هتراحت ماو نانلوب هدنح راخ كنابوروا |رظن هنفب دلوا تراع ند هرک اذم ۱

 هح رل زیاکنا ی ج راخ یسکا ٥ رک اذم ینسهاتسم راز ۱

 لراناسنا فنصرب نالوا موظمورودنم ندنفررطراولاپروا هدلاح ینیدلوا مهم تباغ |
 در وند احا ینیلکت كما هوستو تیور هدنسهرتاد تناسناو بدا نوناق یناصم

 ٩ ید رابهاوا a نکس ادم ها |

 نانلوا دقع یرانوک یحنم رکیو لاا نواو یعوا كنح رف ها ءیناب نوناک هبلع و

 ۱۳۹ تاحام راد هتساغلا و عفر كنسارش و عس ی جم ز هدنربک سلح هبنام لود ۱

 طقف بودنا تقفاوم هنفیلکت كنصخ مزیلکتا راصخ ص به تیاهن ۰ یدلبا نایرج

 .رلیدتسیا تلهمو تدمنوجما یلاطباو منمابلک كن راحت وب یراصخ سم زیکتروب و ابناسا

 ۰ یدنلوا یطاعترلربرقت هدنرانب یراصخیع زیکتروب و زبلکنا راد اکوب ہدعب
 قره وا دقع اع الود رازکت نوجا صوصخ و ینوک یخ زکسكنحر فا طاش
 ۳ )وا دارا ناور یسهصالخ ۰ یدارو رازق هنن هماننالعارب

 تاناقح و تفصن باخا هدفدنل وا تفد رظن فطع هن راحت یحز نالوا یراحهداه رفا

 رغم ههم ومع ںاداو قالخاو تساسنا ورده وا هدندنع تاردو دشر بابراو

 هاتهح شدلوا شملا تئشن ندهنامز تا اجلا قحا بولوا مولعم ین دلوا هلماعمرب
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 قرهلوا ناز کن هندمتم فئاوط هنساغلا كلوب هسا یدمش ۰ ردشلاق نولوا رتتسم

 كنايوروا لود ورندلهلوا مولعم یااسصف و تفك كىرا و و ردهدقلوا بلاط

 كالمتساە دنس هفلتخ عقاوم كم اعراطقا ى ديا راشم ر و رار ةققحو ادح هنساغلا كن وب ىع وج

 | هدنشش و تها رک هظفح ها و كد هب ید مش ندنغ دل وا رمسعته یسالاو حقد ۳

E2 : مس 5  E ICS 
 | ۰ رد راشع |فارمعایپس افلام و زل كن و اقاعتم یخ درلتلود ره, دنانل و شع ایا را رامعا و

 | دوهح لذب هدن ات و تش ید وهعنال و ارت ادهسافلا كت راتو راصخ لم دا د 8
 | طرشو تحاضفو نیشثرومهبان ور واو ت« ارخ ثعاهاه رفاهل و ورن دتفوردق و كر دا

 ۱ یرلعوتم یساغلا كمربم یالب رب ثعمنم ندن را نالوا تار و هتساسنا |

 یهدنسهرغن وق هناي وهلا هعاشاو نالعا ینغب دلوا یرلهاومد و بولطم كراتل ود نالوا ۱

 | یراعوتمو لاع او ادا ی رلتمذ هسح وو لاحاو زانعا بولطم هج ور ر ۱

 | هلتهج یرلکچهلسهدا حاضیاو ناس ییراراوشمو كلمو لوصا كراتلود نالوا ۱

 | هلبا هلاکم طاسب طس هدننمض یماعا كنهدامر نالوا تمالسو رخ بحوم هلو |

 | لا ارا قافتا هدنراس هنمظتت هماتنالعارب هروک هلوصا یرلکنلا دا صا ۲
 | یماقلا كرا یحنز ولزا نالغا هایوروا نوش یدعا د

 قفاوم هرصع باحشاو رد هصوصحم تحلصمر ناسح هنرلماعهاو انتعا ك راصخ

 سهاظ ینانسحم هلو راصخم ردقیاطم هسرادابتعا تورم داهن كنسرارادمکحو |

 E باقلا ممصنعو ترغ ردق يیرلک ندنرالا هنس وست كنهلتسمر نالوا

 . ردراشعا تن واعم
 نیس نددمش هنسا رحا اعطق كنو هکرلردب | فارتعا هدنساروش رار هلکن و

 ندشیدلوا طونم هست هرزوا سنا هجو كتلود ره یمارو تولوا نکم تدم

 ینسارجا كنوب طقف رددناع هرات ود یت كتقو ینحهللوا لاط ا الاماک كتراح وب

 | شذلوا هلبتسور چیه قجاوا یدون یعوقو هعاسو فقید
 E را AGE یرلفدلوا دهعتم هلا هدهاعمو كرلتلود . رد راکرد

 صوصخ هدک راکهلوصح یسهرغ "الماک كنیعاسم یرلکعمدا فرص داحالاب |

 رب رحن هدر و E هماننالعا وی د : اردک لو رویان هل رظن شلوا مع ههنع ثوحسم ۱

 نوجا ینیقوتو ذخا كرابک نالوا لوغشم هایسارشو عیب یجنز تیاهنو ۰ ردلدا
 هامون هرزوا كلردنوک رلهنفس كلکی ندنرلف رط یراتلود هسنارفو هرتلکنا

 . ردشلو ماتخ

 . یدا یسهلئیسم كنملف یخد یر ندداوم نالوا تح عوضوم هدا سا نا

 هبهسنارف كکنماف یسمک هنیدب ولهسنارف كناقحل هدلالتخا ماکنه : هکهل وش



 و
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 TS هلا ولهرتاکنا هدعل و ی هلا هقفتم لود یک ییدریولا تصرف ۱

 ولح وساو شل وا عراف ۳ یسهر زج نالوقلاه ناک هدلامشررح كردا

 هدنسهدلب نوماش هلکمنا باج یتقد رظن هارو كنهرتلکنا قرهلوا یدّوم یتقاعا

 ایرتسوآ ینوک یجنز کس نوا كنطابش یسهدالیم هنسش ترد نوا زوب زکس كيب
 كناقحلب "ةياعر هنتلود هرتلکنا هدهلواقم نالمای هد یراتلود اسورپو هسورو

 . یدشلر و رارف هنسلر دشلر هلا كنملف

 یخد هدنسهلاکم سلح هدهاعم نانلوا دقع ینوک یجترب زوتوا كنسیام هموقم هنس

 . یدشعا تقفاوم هنعسوت كنتموكح كنملف ولهسنارف

 یراصخ سم هسخ لود ینوک یجنزکس یم رک, كنسیناٹ نوناک یسهنس (۱۸۱۵) وبشا
 یر دودح كنتلود كنملف هسرزوا کت ا اا هرتلکنا هدا

 . ردشخلوا نابعت

 هد روح تحت هرکص نکیا فلاخحو دض ههنرابانوب هد صا ءیداب یتلود هقرایناد

 هدنلوا نوناک ی سهنس چوا نوا زون زکس كس هد هسا شملنا داحتا هلکنا قرلوا

 ۱ ناک هدقطلاب رحم هلايا ینا موب نالوآ عبا هجوسا هدهدهایم ییدلیا دقع هللا |

 | هلاح وش ۰ یدبا شملبا كرت هج وسا ینتلاا ایچ ورون هرزوا قلا نسهر زج ناچود
 . ندفدلوا راکرد یتحالص هفرصت و طض ینسهر زج ناچ ود هلتلایا ینا مو ا رظن

 هدنصوصخ یسفلوا ضر وعت "الماک كناراسخ یت دلوا راچ ود كنولهقرامناد هقشب

 . یدبا جردنم هدهروک ذم ةدهایم ید کجهدبا روفوم دهج لذب كنواجوسا
 نالبردنوک ه هنایو ندنف رط یلارق هقراعاد نوجا لاصحتسا یتسهدام ضي وعت و

 هدنزوقط نوا كنسات نرش یبهنس ترد نوا زو گم كس م

 باوج ر قرهلاق هدراظتنا هدوهس ردق یا چوا . . یدا راشمربو ر رق رب هبه رغن وف

 اا یارو كردنا درس هتهاو راذعا ضع ولجوسا هسا هداتناوب رایدمهلا

 ثكطاسش یسهنس (۱۸۱۵) وشا ۰ یدسشلوا ردا عانتما ندمیلست هب ولهفراع اد

 یوکش ثب هلا دقت هد ریرقت لصفمرب هبهرغن وق یراصخ رم هقرایناد فکس
 ۰ را دنا

 قح كن ولهفراع اد ) یدل دا نامر رد هده رخل وق یتحلصم هف رام اد هن رزوا كنو

 تاموکح اننالا بونلوا نت یدودح ككنملف ارز یدلاق رب كجهری و نکل راو
 ( قو ر كح هال رب و یخد نداروا ۳ هناس رت نالوا sS هدلقح یسهدحتم

 ۰ یدلر و قح هتل ود هفراع اد هدنسهلتسم ینامو طقف ۰ یداسد

 امدقم ینکحهدیا ارجا ًاقفوت هتیناقح و تلادع یتسهدام یضارا حیزوت و میسقت هرفنوق

 ( نالعا زز

Sta nieces 
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 ولهف رام اد هدلاح یش دل وا شمل افارتعا ین دل وا یلقح كن ولهفراع اد ا رخ وم ونالعا

 یساضعا ةکمادام نوسلوا هسیارولوا سلخ یقه یسملد یدلاق رب كرو
 یرطاخ كنولهرتلکنا درحم ۰ ردللدر هنشیدلوا یلاخ ندضوعو ضرع ردرش

 كوس گود ید كسراشرا اسنالآ یدنل وا عیسوت هلسهداز ىتلود كنملف نوا

 ندا بحصت هدنحما راتلود كوس یهقراعاد هراع یدا راو یرب رونقوط هراتلود

 رر ندنراف رط اسال ا لرکو كنملف رک هح و یدلاق هدقحا هلتهج ییدلوا
 ۰ یدبا لباف یبلر ولا یضارا 9

 ینا نوناک هترزوا راهلتسمو هحنلک هرلهلتسم ان وسقاسو ایواشراو نالوا مهم كا

 هسور ۰ یدلبا نایرج راهثحام قوح كى یخد هدنلناوا كطاشو هدن رخاوا

 كنلئسم هلغلوا یضار هنس كنابواشراو الا هجورب ردنانکلا یر ا

 یرللوا طوب مم هدحاوماظن كرلولهل به ول هرتلکناو یدیشع وا لح یتهج لکشم كا

 هراولهل قافتالاب یرلتلود ایسور و ایرتسوآو هسور ارخُوم هلغملوب هدنس وز زآ

 هناسورب كنابنوسقاس الماك ردناسکل | ۰ ریدر و رارق هفعای ماظن ر صوصخم
 ها ور یالوط ندنوو هنمسش كنامنوسقاس هللا مزج یتفحهممهلوا لباق یقاما

 تبان یرتو رارف ساطع ارا ندف رط م
 . رارقهنقاا هبایسورب كنس ىك اىقاب هللا كارت هدنسهدهعیلارق یخ چ وا كنامنوسقاس
 . ردشلو ماتخ یخد هلتسمو كربل رب و

 د تک .بولوا نماز لارق انرتفاس نالو رک الا هی
 زامقح ندنلا یسضارا 4هبسلا نم ر و دیس وا ۰ یدابا عاتتما ندیساطعا یدنس

 ۱ RS هسح ول .یدنایطاتحا یار هس |یص وصخ قعلادنس . ید اهدنداقتعا

 یاسور هدلاح ییدنلوب هدنطضد كنايسورب حد بوشود ریسا

 . یدا لکد لباق هحنمکح كتقو لوا كما ماست کا یتکلم ہد وراقح نداروا

 كنحرفا طاش رهتش هلنعوا توعد ندنفرط لود قاراتساف یمخ یه را

 ندا قایم هندادتما كنالاکم یدراو هب ه رتلکن | هنگ ندهای و هدندرد نوا

 نوطکنلو هدقود روهشم هنر كنا ۰ یدر و هحبص تامولعم هنسالکو هرتلکنا
 یاو تاک نولکنلو هدقود ۰ یدنلوا سن ضخ رم د

 نهج ودع لئاصخ والسمو بولوا تاذرب رصتمو شا یا

 كن هدرتطع لواو زوما نرجوا یوا سم را ناو
 ۰ یدا تادر روهشم

 هلنهج و یدشلاح لبخ هعانقا یلارف انوسقاس هنمسش كنابنوسقاس الاب هحورپ
 یدا وا عیاض تفو زار ید

 توس تم

۱ 



 | یرکدلا تاقوارایما كرەكح ا ینحاس نانل وا نام رد هده رل وق راصخ سه

 ا رک اسع هدا كراو هکونلاح ۰ شملوا لصاو هنعمس |

 یتهوکح مامز قیاسلایفاک هدیوراو هبهسنارف هلبا رارف نافنسهطا الا هترابان وب هداتنا
 . ىدا ءدقع ال رضاع هرز وا ۲

 ا هرووا 0 ا نان دسر ساف فاس هست
 یناوصا هطو رشم تموکح هلا قیدصت ییهمانط رش نالمای هدقدلوا یلارق هسنارف

 هنلباق كت رح قوقح یشدلوا زاح كنلاهاردق یی رلک ندنلا هد هسا شملنا لوق

 قیوشت هنلوصا هقاطم تموکح ینا هد ودا تدوع هه سنارف تقولواو یسمشلاچ

 ه تارف نالوا شعلا هکلتسربم ورټاندمر یسرو زو هناکهدازاصا ندا

 راشمالشاب هفماراینمایا كنهنراپان وب هلا راوشمو راکفا لیدبت كرهلک نارک هتسلاها

 تازاسما هدهسا شعلوا اقا قص ناک دا رلصا هحنح وم هما انط رم ت هک ونلاح ۰ یدا

 . ىدا رااکد دونشوخ یجد رانا ندنک ودا شمامهنلوا هداعا هانماع یرلههاس

 رهظم هدکلر هلکناو نالوا یراشادقرآ حالس كنهنراباوب هرضاح تموکح و

 ید رانا تولوا هرزوا زارتحاو فوخ رد نو دارفا نالک هلوا تاحوتف

 نان الوص یرلزغا هابسانت كراسور اعادو نانلوا صن ندنفرط تموکح هترارزوا

 تن هن رابات وب | رظن هنلا وحا وش ك هبسنارق ۰ رلب دی لکد دونشوخح ندرلط, اض ی

 یمانعا هلح ر قازوا هلغل وا هش دنا و رکف بح وم یسمروط ها الا هدر ناه |

 یراصخ ص هسارف یدو £ ور وج مان قلا اس كره روک ندلاح هم زال

 یه راباتو یح بودا هدعاسم اکو هقفتم لود هدفدنل وا فلک" هب ه رغل وق ندف رط

 كه رابات وب یت دلوا شملا تقفاوم ید كنىروطاربعا هس ور ند ا حص هدایز كا

 هر تاکرادت قرهنل وب لارح کام 8 تورو و نارر هلا رد ردق كس

 بک ندرلهنشس دلو هعطقش ر کر د هلا قرار توشوا یلاخ نده رحمو

 تكنهسنارف ندقاز وا هلا ت ربصا لا وو E درادت نکند امت ود هعا نر

 ناما ندیلاها كتموکح و ندتموکح كنلاها ردا تقد رظن فطع هسلاوحا
 هسمک ثح هلک وش راق هه رو هب هسا رف و شمروک یراقدلوا نخمطم و

 کما دوعق E هسا رف رارکحت كردا جارحتسا هلا ىلقع رفح ینغج هل ون

 ۲۳۱ فقاو ےک یرع ندنورود اللا نار رب هت ۰ یداشمروق
 1یسهلج ۰ یدرو ی سا 0 هب E N كنج رفا طاش

 . راپدشغاچ وید مولوا اپ سراب ای
 هلا لارنج کیا لوا یسودنکب وغارب هدنسهطا الا یتسهریشمه و هدلاو هت رایان وب

 ( دوحوم )



a ۱۷۷ 22 

 ۱ رک ذلا فلاس ینسهمزال تامهم و هحلسا ها تا ساررولو نم روس نالوا دوج وم

 | هملق ابطخ هنسلاها ةسنارف نکیا هدیک ۰ یدلجا هرک د ها اا ا
 . یدرابا ضس یرلرکسع یرل هماننالعا ییدلا

 5 یدکح تحزلخ یدلنوط ه«هننروف هدرکد

 ۱ مدقعضو هدنندوع ندرصم مدقم هنسش نوا یدلو لوصو هنس زف روک ناووژ

 | هدهار یاشا یدسا تححرح هلا تعرس ناه ۰ یدقح هر ییدلوا شا

 ۱ یشدلوا هدهار یاننا یدراو هنن رهش تاغ هدنش كترام كردا رشت رل همانالعا

 نونس نداروا ۰ یدروک مارتحاو زازعا قوج كب ندیلاها ید هداروب یک

 ناتشراه نار غر نوا یرورح منم نکردک هفرط تورفال هلق رط

 بوشلاچ هعانقا یروناطوب یشحا ةمدقم كنولان هلفعلوا هسعترویاط رب ندنفرط

 | بویلورلپا نولان نک ردا هضراعم هلا رانا یخد یروای نالو هداروا كناشرام

 كج هربدلوا ینلارنجو یبروطاربعا هدزکحا ااطخ هرکسع بورک هشرا هراو

 ۱ یاداموف كروباط ۰ یدجا ینسک و ک لر هبدهقاب كتا مرو هروطن هتشا هس | راو

 روطاربغا نوساشاب ند ارپ کدعغ نکا ر د نشا بوتتسا تم و یا
 رلي دالشقلا هلهجو و یخد نانا كردشبا یو لاما ی هدفارطا بورعا ود

 ۱ بوشووا ص نداروا ناه ی دوا یدسش راف ها هرا مود فا شا كنادناموق ۱

 ح لحر قح هل واراهظتسا رادم هدنلاندلازمت قرهلاریارب یرواط و هرابات و ۰ یدحاق ۱

 ۲ ی هدازوا .:یدتک هک رطوا نوا یطنص كنس هعلق لب وتو رع روا

  (لیو ورغ) هدنسیدب كترام بولاربارب هدا هلکعا تست کا یخدیال | ید
 | هبسراب قر هلوا لوف نسحرهظم ندقرط یلاهاو رکسع هدر یهو تکرح نو |

 ۱ 1 یدّتسا تع نع ۱

 | بارطضاو شالتراچ ود قجیلوا رادربخ ندتیفک یو یجنزکس نوا یلارق همنارف
 ر ۰ ۱

 ۱ نوجا بلح یرحسعو شعا تعحا هب یوم سلح نوحا یعاح قر هل وا

 | ماو عنامالب هتراپنوب ۰ یدلوا دیفم اشرب هد هسیا شمتک هرا هلشق تاذلاب

 لوا ۰ یدراو دا مان ولشن وف ناک هدنراوح سراب رهظلا دعل هدنسم نکن كترام :

 رودن حس ۱ زانعا لاک هدولنتوف هسا یلاهاو رکسع بودا رارف هنفرط اقحل لارق نوک
 هدد هنراباو یتسوا ماشخا ندنبدلوا شا لاقتسا ی هترابانوب هلبا رقوتو

 نیزسکملکود ناق هرطقر بولآ هللا یتموکح ناهو ۰ یدرکهسراب هلبا ماشتحاو ۱
 | لودهنسنک و ۰ یدریوبدیالیوحتینلکشو عضو كتتلود هسنارفهدنف رظ نوک یم رکی

 ۰ یدر و رارف هلود ینسەلاصم سراب نانلوا دفع هد یول نک نوا هلا هةقتم ۱

) TOC CE) 



 کا لاحرد كرل رسنارفو هنتراسج نالوا نایاش هکعد ینلرداهم تاریوح كنه راباتوب
 هناحعتمح دراصخ ص هدنسهرغن وق هاو یدلوا رحتمو بحعتم اع نوت هنتعاطا

 هبراقترآ هقفتم لود هکيدرو دا نط هنرابانون ا رظن هلاح وش یدلاق هقاب هنیرب رب

 © ۰ رلرواسهنلوا اضرا هحلص هلاکموربا ورا هلبس ودنکب وبا رابتخا یتفلک
 رالاح بوشلاح هنلاصحتسا كحلص باسا هدای ز ند هس رح تاک رالت هب رابات وب

 . یدبا رارا یرانغا بوالقوب ییراضب كنهقفتم لودو |

 یخد رلرادمکح نانو هدهنیو بویلوا خدغنم زونه یسهرغنوق هنو هکوبلاح |

 هب هدارو شاو یرلک هناملغ یرلتو تدح قرع قرهلوا بوحح ندرر |

 E لناق یرامشوبوا ا اا قترآ هرکصندک اک

 ۰ رایدلبا تعراسم هنعج ودرا كور هداقحل ناه هلتهجو |

 یدالک |ینفج هیلوا مایع جتنم كنيعامکیدتیا لذب نوجما هاصم لاصحتسا هنراپان و |
  Eیردیبا ماف هب هب رفس تاکرادت هلا 3

 ۳ او نوسا دعو هلماک تند رس نوجا كمروتک هرغو قوش یرارسنارف |
 ۰ یدلوا ترف بحوم هراناهلتهج ییدم رولا هنیراشبا كننارادف رطقلروطاریعا
 هدنایالو ضع ندن رلکدعا داععاو تنما هنزوس كلا یخد ینارادفرط تروهج ۱

 : یداروک یتالاح هف رفت

 . رولوا جوک یسهداعا هسیارولوا باسنمو رولمنازاق هلتق و یثنالسد تدنما هکنوج

 ۶# تل #

 هحالو روط توصهمشح رر وتوک وص قوح ٭ اما رولوا ر دک لب اق هلا او زا

 هراطیشابیدمش . یدتا یاس یسنما كملاع یدنادلاقوح یتاخ هاتف وهسی اه رابات وب |

 هدرل زسنارف و یدماا داتا اکا قلخ هدهسا یدربو رلدعو لوب لوب یک کیدلک |

 یهاولغد مات نم فس ناسا هدوا م E ترغو شهاوخ یلوا |

 یدا لکد تک دیب ام وق هلع ء . یدمهلوا قفوم هلاکا هرزوا ۱

EEشعاصوا کو رابتخا به یناطباضو اما ۱  
 ۰ یدىا جازلا ف رحم هدانناوب حد یس ود ره یدا RO ناوک درون

 اقحل هلسودرا هرزوا كتا هعفادمو هلباقم وشراق هلاع نوتب هنرابانوب ربارب هلکن وب

 اسور هلا نوطکنل وود قود یلارنح زملکنا نالو هدف رطوا . یدته ؟ هنف رط

 هدلاح ینیدلوا غلاب هکیب زوتوا زوییکبآ یعومحم كرلودرا یک هدنتیعم رم ولب یلارنج |

۱ 
 ییا هدعقوم مان ولرتاو ۰ O O د

 ( ودرا )

n 
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 لارنج نال وا یرادف رط لارق ندنسودرا هسنارف هدک رلک ه وشراق وشراق ود را

 : یدک هنف رط یش ودرا هقفتم لود رانا ماطرب هللا نومروب

 هاس ود را نوطکنلوود قود هت رایان و ۰ یدلشوتوط هبه راحت هدنشب نوا كناررزح

 هنیرزوا یهولب ناهو ۰ یدرک هنسهرا كنسکیا هدننمض قیرفت یتسودرا یه ولب

 .یدلوب عوقو تافل" قوج كب ندرانالآ ۰ یدتبا رامورات یتسودرا كنا هلبا موی

 یسودرا كن هترابانوب هدهمیظع ةه راع نالوا عقاو هدن زکس نوا كنار

 . یدلوا ناشر و مزهنم الک

 هلازا یتاربئات ءوس کحهدا لصاح هدنهبلع ودنک هجهسنارف كم زهو هتراپاوب
 قلرادفرط هدنقح كنا تلود ناکرا راسو الکو . یدسا تدوع هسراب نوا

 ندقلروطاربعا هنب هت راپا و هلفلوا فلاخ یساضعا یعومع سلجم هدهسیا رابدرتسوک
 هاب دنما رونلوا سالحا هنتحم هساارف یلغوا هسا زالوا چیه قردلوا روبح هراقعتسا

 . یدلدا احتلاو تلاخد م

 بولوا هدنمزحو منع كما نقرت ندههمسر ن واود ینمان كنآ هسا هقفتم لود

 كس وتسغا ندنرکدمروک راح ینسفلوب هدنس هعطق ایوروا كنا ید رازلکتا

 .رلب دیبا دعو ین هنس هر زج نلا تنس ااکرا هب هنس رب ندننامل تومط هدندرد

 كده رمع رخاو شلو لوصو ههروب ضهر زج هدنش نوا كاوان رشت هن رایان وب

 كلنوک زو هلغلوا تراع ندنوک زوب ینلروطاربعا یهعفدوب ۰ ردشلاق هداروا
 . ردشلوا فورعم ود تلود

 قرلوا الابود یترهشو ناش كنولکنلو هدقود ینالوط ند رفظم ولرتاو
 . ردشلر و یسهر قللاشرام هنس ودنک ندنفرط یتلود هرتلکنا نالوا یعوتم

 . هللاح كنسهرغن وق هنایو

 بوشب ربا یک هقعاص یربخ ییرلک ههسنارف كل هراپانوب هدهسیدغلوا خسف هرغنوق

 ساسا كنهرفن وق هبرکسع تاکرح ندبا تلولح ههراو شما كان هزرا ییهرغنوق
 . یدا شاسوا ندنرب یا 9۶

 یروطاربعا ابرتسوآو لقتسم یرب یه قافتالاب ینارادمکح ابنالآ ناه هنیرزوا كلوب
 هعمتم تاموکح بوبای ینوناق داحنارب هرزوا قلوا لخاد یخد یلارق اسورو

 تروفقنارف هرزوا كنا تیّور ینطاصم اسال ا مومعلالعو «رایدشلرب هلمناونع اسنالآ

 لوضاو ."ریدتا لکشت سلخ ر تک سم ندی رار نارادیکخ انالآ هد رک

 هوا راداب رلهنس قوح كم



SANو ( 

 د تیما یکی لوا هننایرظن كناربلات حنا بودا ماود تارام ا هرفل وق 1
 . یدلوا ۱۳۳ ۸ م ردقوا ید ندراف رط رکیدو

 1 برتسوآ "لماک تل اجسیاغ میت هنغل هقود ابواشراو نالوا یتموکح زک م كهل ۱ ۳
 3 كىن ەدلب یوفارف نالوا بقر هایواشراو ورب دهوا هللا تلایا وو هنقالا هنتل ود 4

 زا هسورو هتسلاق هدد ولهتسور كرار یاب ندنلهفود ایواشراوو هند ودح ناعت و
3 

 3 ۱۸۱۰ ) وشا راد هنسا هالاع یاونع فا رگ ها هنس راد اونع ودنک كن روطاربعا

 ۱ دنیا یرلتلود یواش هسور ینوک نجوا كنسحرفا سلام یه دالابم |

 تن وا

 7 و _ ر
 وک

۷ 
 4 4 تم

 ید هدنس یراتلود ایسورب و هس ور نوک لوا هن ۰ یدنلوا اضما همان هدهاعمر

 ۰ یدنلق اضما همان هدهاعم ر راد هنندودح نیعت تانکلاع هل نانلوا قاما هیایسورپ ۰

 یوقارق هدنتحت یرلهکرتشم هاج كانسراتل ود اسر و ایرتسوآو هسور نوک لوا هو ۱

 همان هدهاعم یحنج وار هدننب هثلث لود راد هنسلوا هلقتسم تموکح رب كنسهداب |
 . یدلدنا اضما

 اقا یرهاوا مدهنم لا همساقم تامدص یتیدارغ وا اررکم یلود هل هراع

 هلهج و ویو ۰ یدلوا ادیب تموکحرب سوسح رغ هدنزرط تیروهج هلبوب هرکوب |
 ۱ . یدلو ماتخ یسهثحاس اواشراو

 ۳ اک كکلام قجهنلوا قالا هباسورب نداینوسفاس یلارق انوسقاس الاب هجو ربو ۱
 فرصتم هرار قحهلاق ی هتدمر و دنس هلکما عانتما ن دداطعا دنس ۱

 مورح نوتنوتب هسردنا دانعاهدو هنک ودا شلر داس هنس ودنک اعطق ینحهمهلوا |

 نوا كسيام یراصخ و یدنای هلو یخدوا ینم هنکیدابا ناعذا و كرد ینغج هلاق |

 ۱۳ راما فاش روصو یدتااضما یدنس دن فک هدنرکس |

 یعرکب كسیام رتاد هنلادتسا ككلاع ضع یخد هد یراتلود هروتاهوایسورپ |
 هدنسهش عاص كنب رهن بلا هحنحوم هدهاعم و ۰ یداباپ هدهاعمر ینوک یجنزوقط ۱

 قام لا هیایسورب یسقاب قرهنلوا اشتسایسهعطقرب مان وهو كنغلەقود غرومما وال ناک

 هفراعاادو جوسا الاب هجور هرزوا كلر و ههقراعاد یسهعطق وهون وبشا داف وا |

 ناجود هلايا یناروب نابلوا یلاصتا ههقراعناد و نالوا هف عزانم هدننبب ی رات ود

 ۰ یدلر و رارف هدننمشا هس لود هلق والا هنایسورپ ید كس ر

 ید هدنقح هلود تاه رش نالوا ثح عوضوم ور دتفو رب هدنسه رغل وق ا

 نذقدنلوا تش و دسات هدنسلح هرنامت لود همانرارق نالماپ هدننمحا هسخ لود الوا |

 | رارفو ۰ یدنلوا جرد هنسهمومع ٌهطضم كنهرفنوق هدنزوقط كناررزح هرکص |
 ۲ ندنف رط یراتل ود هکرد رابحلبا لوس یر E مسه ر هفنص چ واار مس هدهمان



 سوگ ۱۸۱ =

 . یدنلبق راتعا هدهداروب ید یرابحلنا كناباب رارولوا زناح یتاونع قلطم لیکو

 تلا فن وو وا ا هنماقا هدندزن تاودر و راحل ا هنر وا یا فنص

 ۱ ندهثلت فونص ۰ ردراناشو نام هتماقا هدند زب یرل رطان هح راخ كتلودرب

 هروک هح رات ییدسا ناس E یدورو هتل ود یی دل وا مقم هدندزن یره

 | دوخاپ تارق هدنس الود و یا مدقت هنفنص مه یهرکص ندنسودنک كن یه

 را رق و یخ ڊ ی راص وصخ یسمال وا یخ دم هب هم "رو مسر كتصوصخ رب یک تدوم هطبار

 یرامسا هرز وا اھ فورح 2 لیل رو هدنسه رغ وق هناب و و ۰ ردشٌمل وا جرد هب همان

 را و وب هدهسآ شل وا یراح ی وصا قفلوا اصما صد هاب سو رص قره وا بد ر

 یسفلوا عضو هروک اکا قرهلوا هدیشک هعرق هدننب راصخص باحمالایدل هدهما

 | یداربو رارق هن رانا هرفنوق هدنفرظ هرس تدم لصاما ۰ ردشفلوت جردنم

 | یک رص راتلود ىج ر هن ولاسور یدلبای ندیکی یسهطب رخ اوروآ

 ۱ ولهرتلکنا یدتا عسون ضخ یخ د ندنتهح ابلاسا بوراتروف یتتلایا احیلاغ ندناتسهل

 یدک هام یخ د شود ادا کا ینیدنلوا ایحا ندیکی لود كنملف هدنسهاس ِ
 یدوش تاب لود 5 یدل وا رد هوسآ یرلشا ایاحیسو یلوانو هرحشوساو |

 ۰ یدل وا ر ردا ن ناب رح و UE راطقا قرشا و۲ 5

 روما هماعتلود یالکو داسا یا دلو عوفو راه رام و هلداح مع هلو هداوروا

 هداورواو راشه رب وح هاو روا ی رلەقرا بوما تقد رظن فطع نادنح ه هبح راخ

 قاصه داوح والْئم و نا و نرروم la یدارلزامصا قال و هناع وقو نالکهر وهظ

 . یدرردناتامولعم ذخا ندرلکب ولرانف نالوا انشا ههسنجا هنسلاتقولوایخد ران دنا

 و لهدا ناس یرلاروا یدمش كدا روشاغوا هل رثشب | یک هن تقولواز اب

 3 هلخاد میاق و 3

 | انا دقت و نانعتمو هنساحما كنهورک هلغتم | رصحنم یتمه كنهبلعتل ود هداننا و

iهلیا بیدات ینهورگ هلغتم نالو هدرلهرشط و . یدا قورصم هسرلد وه  

 و ملر و مات د دوش هتفرصتمو تالو نونا سیخ ندن رایت و ال هنر ۲

 رو يا وشا ند ر کا ت رع هب 4هفط و یافا یلاع هاو د قفو وب

 .یدلزایر ۳ ام رف ٩ یواح یددم هر اریمریم و ار رزو هدنطسا واك رفص یسهنسز ون وا

 یساغا یرحکی قرهنل وا اعا هنیدات صا كنب ا رس یرحیکب یخد هدل وماتسا

 . یدبا هدکملنا مادعا هلا هلسو رر یبراهش داسف یرحتکی هرص هرا

 هنسهب | مسد وخ راکفا كن روم ام رلازح ولرد یه تولوا هد رطم لوصا هدیاب و طو



 كوکر رلمدآ هو رولکهعوقو تالمعتساءوس قوج ك ندنکی راک هنلوا ارجاهروک

 رودغمو مولظم مرجالب ید یرلهعو راچ ود هرلازج غا یکم ادعا نوجا مرج

 هدهرا نکل یدا راو راثلوا قحیتسم همادعا هدنجا هلغتم تقولوا ۰ یدا ا

 . یدیا رولیدبا مادعا قح ربغب ید رامدآ ضرع لها هیت
 «هماع هسبا رونلوا ارجا اقبطت هب هک اح لوصاو هبهیلدع نناوق رک | ازج هکویلاح
 هنارس دوخ هلل وب اما ۰ رولوا یداب هنس هس رتو بدا سک كقلخ قرهلوا تربع

 وا 1 هللا تدح ید هلرامدآ ضرع لها هك رلازج ناسلوا ارجا
 ۰ رولوا یدّوم یتسمقح ندداو ضرع راد

 ۱ ندنازحتمندنب دل وا هدکلر دلوارامدآزمسقح یلقح هدرلهرمشط تقولوا كلذیلع ءان

 ۳۱ راد نوا ىا كنناح در قرلوا هنمالا بلسنم یراضم
 . یدبا رل راقح

 ۱ ردشعا روهط لالتخار ید هدلوساتسا هداتنا وب قرهل وا ندلسف و هتشلا

 یک ییدلیا مادعا یب رلهتسوا یرحیکب چاقرب امدقم یساغا یرجیکب : هک هبوش

 نهنسک چ وا ندی رلهتسوا یرحکپ یخد هدنس هع یلوالا عر یسەنس زوتوا وشا

 یقللوقە رفو هتس وا ر 4 وىلاح . TEE هام قمت و تور دلاق |

 قم هن راقدل وا شملىا تروشم هدنهلع تل ساعا یرحک هلا رانا هح دوا یشال

 هتتمالابولسم هلا روصت یکجنهلک هن راو دنک تب و ر و هادز كس راقفر |

 | هلالتخاینوکهعجو راشم ا قافتا دقع هنهیاع یدقفادحت دس یماغایرحکی قرەلوا |

 کا شک اک ارفلادنص هدنتدوع قلمالسیماغا یرحکت یدنا راشعالرضاح |
 نابقشا ضمب رابحقالوقهرف اطر و هتسوا ردق شب نوا هدکدتبا راذک هنفرط

  هدلاح یرافدل وا هدنسهدناموق تح كتهتسوا نیسح روهشم یبهلج هللا ناحصتسا |

 ۱ ۱ لط هارصم یادش ةيلخت نراسوح بوراو هنناي كنسافا یرحکی |

 | نوچمایتمالسو تبنما كهللادابع رازسناکرا رازسلوب هرب ) هللوا مدآرب روسج اغا |
 غ ¿< كلارا كعد »زس مردلا لتق هليا نامرف یرلهلوقموا |

 بو وط ندنسهش كانساغایرحکب رلاروز هنرزوایسعا ر دکن وید ) کک ەدنا

 یقاطر هدلاح ی e وط هنسوق اغابوناق هنن راکوا كرهکجو |

 | هدقدلوایومسم كمظعا ردص تاشلا ۰ ردرلشم راقح یرلس وح ی ر ید |

 یرحنک نامه یخد رانآ هلکمردنوک ربخ هرلابروز نوجا یرالوا عراف ند شرب ۱

 ۱ هنغاح واهناش وط لاحرد مظعار ردص هنرزوا یرلعا فلکتو باط ینلزع ثاساغا ۱

 هدهسلا شما تع نع هغمصاب یسوقاغا هدم یدات كرلاروز هلا ماس لاسرا |

 ( لحرر)



e ۱۸۳ r~ 

 سکعنم هب یهاشداب فرط تنفک ۰ ردراشمردسا رخ ان یرایضمب ندنلود لاحر |

 هب هعینش تاکرح وللتموب زالوازاح ىلع طباض هل روز كالذارا هاطرب هابوب هدقدلوا

 هس | هد رص و A آی هنسوش اغا ود رولو ی رلالب ران دنا تا رخت

 هنرزوا كلوب ۰ ردشمر ودنا مادعا ینساغا یرحیکی هلا هابط یسیرب ندایقشا

 . ردشلوا یساغا یرحیکی یسادختک لوق قیرطلا بس

 رب رحم هرزوا قلوا ندنرانآ هیموجت ماکحا یهمقووب یدنفاهداز یناش سیون هعقو

 یجنزوقط یم رک كنلوالا عیب ر یسهنسزوقطیمرکب زویکیآكيب :هکهلیوش .ردشمنا

 نالوب عوقو هدنرور هقبقد ترد یعرکی تعاسرب ندبانف آ عولط ینوک نی
 بولوا عقاو یسهجرد شب كروت جرب علاط دو هدنعاضوایسهجئاز سمش لوح

 نواكیدج رشاع دتو هدعلاط نالوا یلبو جرب شرم نالوب قباس دیو بحاص

 جر, قدهلوا بنذلاعم لحز یحاص كروب نم دنو بولوا یسهجرد ین زوقط
 لحر هلا رشاع هحرد هعاسح یر هحرد هلغمل وب هدنسهحرد 9 كرو دم

 لوا اصوصخو ندنشدنلوب ردق هجردر نوا اس رقت ست سوق یهدننس فو

 كنارق لاس ملاطو هدیسر هنعس رت تنیلصا شم م عضوم یخد مابق رشاع هداتنا

 ترضح تردقاب ندنفیدلوا هدسر هلصا لحز ءهلباقم ید یرشاع هج رد ریست

 كنسهعقویساغایرحنکب ونشا هدننارذک هام رب نوا ندروک ذم لیوحتتقو ناحبس

 هدزعاسا یدا قداح بط ر یدنفا هدار یناش .ردشملوا ناس وطس يدلا روهط ۱

 بط ړع هدانا لواو رد وا ندا و عضو یهیط تاحالطسا ادا

 رحیم هد هیعسط تمکح هوا یدنا هدکعا فلات راباتک لزوک ك ندح رشت و

 ماکحاندن راک ك نس رصعهد هسی ارلزال وا لوغشم هلا هبموحت ماکحا نادنح رلتاذ نالوا

 . ردشمللا ض رعت هراثح ولام و هدنح ران یخ د واندنفب دنلوب تاوذقوح لقا ص هم وح

 نکیشُما ماها قاس ریمشت هیابقشا بیدأت اشاپ دیشروخ مظعا ردص هدهروکذم قو
 شمال روک تکرحرب قج هلوا تربغ رثا هدیدنفا ةهلادبع هداژ یرد دالا خیش
 نالوا یناهرا هلا لزع ینوک هنشراهج یوا هل رخ الا عید ءا هفیدلوا

 هدلاح ین دل وا یناطاس زورون نوک لوا قحا ۰ ردشغل وا ین هباسنغم |

 # تا #

 »*یزور ون رولوا هل وب كمت مانا هلو * یزودنوک ندهحیک زملحس هل تماظ

 زورم هرادکسا یدنقا هللادع نوک لوا هلغلوا هنتر وف ولتدش بوغای راق هحنساوخ

 نادر كرا توش هدنبسهناخ كسب ندا و
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A6نا  

 ندنرلول هاب لوط انا ترادص هنر كناو . ردشمتک هنسافنم هلا رو رع هوش راق ا

 ۰ دلت وا مالاسالا حمش یدنفا ن دیاعلا نر د دیس ید فح هداز یلح ۱ م

 : eچوا یعرکب هدلاح یتیدلوا ندنرلولهاب هم رکم کم یدنفا نیدباعلا نیز 8

 فارش تاش نال وا ل ام هدق دل وا مالاس الا خ حیش یدنا هللادىع هداز یرد هدنلاوش |

 39 مالاس الا خ حس اا یدفا هللادع < یدشلر وس هح ول هنس وا یادم ۱

 هدنفح یدنفا هللادىع هدنسا داو ناو سلح نالوا یداتعم یدنفا نداعلا نر ۱

 یدتسا لزع ندتاقن ینا قرملوا رکلد بودسبا یدقا هلادع هلکمنا قازاردنابز
 ین دل وا ام ند هکرنثم سافنا باح ا ضعم هروک هنر رحم كن هداز یناش یخدوا |

 هن ون اه نوردنا السل وا تاذ رب ارآ لجو وکشوخو هلسس هسلالم قلناوخ هقر

 ۳۱ هرم ها لوساتسا هدنمرح یمهسزوقط یعرکی هلردما باشا |
 یت دلوا راتاذ زحتم كب ندماظع رودص هدنک واو یدلا یسهیاب یترادص یلوط انا |

 ربع نم هدنلاصقنا هنن رز وا هبلالتخا هعقو روک ذم كنسدنفا هللادع هرکوب هدلاح

 . یدل وا مالس الا خیش ا

tti ۳۳ 

  T7ات ۹ 9

۰ 3  Pa qe 

EET ESE ی و 
  AI“ , ENا ۴

 یلدملوا رمثم هد هسا EER تربغ رثا الاب هج ور نداشاب دیش روخ هد هعفو لوا

 زا هدنح راب هداز ناش یخدوا ندشدلوا لئاز یتشحو عفو كن رادص هانیح

 یتلیا هنسوب هنس هدهع هلا لزع ینوک یجنزکس نوا كرخ الاعسر هرزوا ینیدنلوا

 ۰ شل واترادص وترازولئات كفورنمادجیرادرتفدلواقشوشلروسهبجوت |

 هرزوا حورشم لاونم هدنشرات هداز یاش یرادس كن راد ترادصو تخشم

 ا

 ی مد نسب ممه

 ۱۱ اینا ر ر مایا یدفا تلاح و ندلاوخا قاسو.قاس نکل ۰. ردرر

 قلوا و ۳۳۵ رس هدزوا یتیدیشاک آ ناب ار دا اد هضخ هراخ ندا نایرح |

 یسالاو عفر تنعاح وا یرحیکی یر ات مضح یلدع ناخ دو ناطا اس ەکردک رک

 هد هسا شم روک قفاوم یخدوا بودا فلکت هب یدقا تلاح هدنح رات ید یمرکی ا

 ی هناهاش تاذ هللا رل هسسد وازد و تاق وا رارعا هللا تاللعت وارد قر هلوا فلاخ ابلق |

 ۳۱ نوح . یدبا هدکشا تارخا راچ ود یشیاوب قرمدووآ بوداداآ
 لام کیدلبا بلج ندف رطمه هدنس هبا یلاقاو ذوفن بولوا مدآ ر ناهدو اهن

 :كردا لد هدنزرط یردنلق شح هرانلوا یحاص زوس هدنحا راب 3 یاضحال |

 جسن دو ورات یدردرو ۱ تا ها O یو با |

 یشاح ندنسل زو كه اکتسدو ینمم هغی دلوا طوب ص هتنطش هاکتسدر هلوب یلاقا

 یدزمتسلا نسل دا مرح ك رخا کا تودنادحاو دن ییثح یرحک و یدرابا

 3 ها وسیوح ای و هناوذ یی دیا تیما ندنکیدسا قا صك یشیاوب سیار راکنخ

 ( هشيا )



 ك ۱۳۵ =

 .E کا كا 9 ففکهاشاب دشروخ هلروص و هتشا | ۱

 اس ی ج رکاسع یج هربخو یحوط هد هعقو نانلوا

 هن ام هساس د بال ود كندقا ت ااح یر روط و ك كنا هکو لاح ۰ یدا ۱

 لنع ی 1 دان ندنک رک اخ هذ وه هدهعق و لوا رار ها عفد ینا ندنکیدم رب ولا

 ییاشا دشروخ اتم هللا تراوکتس ماد هر ۳9 هعف و كيهداز یرد ک ییدر دتا

 ج ربا ا ۶ ینهیضق تونح و ک کا یدنفا تلاح یال و هط ندنسملا قلدصت

 یحا ها : ویا اد یدنفا تلاخت هتشلا ۰ ردشم ردسا لنزع د یا هلن ندنکن دسر 8

 ا ب ولا هن اتا د لود هلا هنا راک هط سقس تالماعم راع وا هنشط

 ةهعقوو . یدبا رولوا دعاسم اقوم کا هرزوا یتیداوا تداع ید نامزو روئاللوق
 ا رابرت راسا هدلاحیدلوا ایا هدانا و هتشوآ نا نال وا

 ِ ككب ىلع یدنفا تلاح ا سح یییدنلوب هدنس هععاد كعا تسانم تن کا ۱

 | عوقو كنامع ناطاس ینوک ین زوقط نوا كرخ الاعیر . ردشمشود هنهلع یخد
 راباهو كنعلق مان هلقع عقاو هدنب هطخ اقاعتم ۰ یدلوا لاو نزح بجوم ینافو

 | نزحو قرهلوا دراو ندنف رط یسلاو رصم یرا ترسمررخ یبدنل وا ع زب ندد ۱

 . دعا لد

 هلا رارف ندنسهطا الا نالوا یمافنم الاب هج ورب كنه رایان نویلپان هدانثا وب هتشيا |

 قوس هسرزوا هسنارف رارکت كنهقفتم لودو ییدلبا طبض یهسنارف بوراو ةت |
 ی لوا هدکمریو ناحلخو ناحیه ندیکی هلاع یراربخ ی راقذلوا روع هرکس |
 : یدا لوغشم هاسهبلخاد لا وحا درج یتم هنفب دل وا ف رط د هیاعتل ود هدلاح ا

 ۱ ییرصتم یرلواحس 9 راکدت وادخ و اشا دحا ییهلاصما و یتومطسق |

 | كناشا هللا فطل هداز یلهرز یفرصتم یراقاحنس رهشنارب وو یلوب ها اشاب یف

 لالخ هلغلوب عوقو هلاوتم تایاکش هدن راقحندنغل دلوا هدایز یرلیدعتو لط هب هب ییاها

 | اشا دحا قرهل وا هرداصم یرلاشاو لاوماو عفر یرلت رازو یحد كنج وا هدنحر

 < نسبت روش واتر یا هل [فقلو ولاد انا قلو + سا
 هدانناون ید هنمادعا كنالم یحاح یماستم هبهانوک نالوا دودعم ندنهو رک هیلغتم
 ریسع ریما مان یعاط نالوا ریسا هدنرخا وا هقاس هنس « یداروس رادصا لاک نامرف

 هلومناتسا یخد نداروا بولک هرصم هدال والایداح دا رول ردن وک ه رصم ندنع بناح

 ۰ كحر ۰ یداروا ینو هلهجو یلاثما هدنک وا شوک یالا هدنلوصو هلکل ردنوک

 ۱ .یداوارطاخاردکم هناهاشتاذ هلسنافو كلدحا ناطلس هدازهش یاو ےک کسی
 | ارزو بولوا صوصخ هماظع رودص هللا ماللسالا خیش كم هبه رع ا



O O و E DO 

f \A\ F- 

 ام رتاسو رلرن هنآ كوز و ید ندهملسم ربع هعس ها تلود لاحرو

 بودیک هللا تآ هنیراتیرومام لح هلیب یناطباض لق یتح ۰ یدیا رارزک نایب په
Eبولوا زلدا تاعر هره دق دعاوق وللئمو ورندتفور ۰ یدا رااکد نوذام  

 ریس هلا ا هدلاح یراقدلوا El یرلیضح ندهماسم ربع هست یتح

 ۳ دنا راظنا هلعاوا رافم ۵9 ولام تاداع هسا وب + یدلوآ زولبرزوت هدنرلرپ
 ۱۳۱ ۰ را دو ا اا نودا ندهملسم غه یا ندنکیدلروک
 . یدلدما غاسب هدنابعش لئاوا یرلغ هلا كنسادعام ندران دیا ذخا یسهرک ذن

 قلبحماشن هیدنفا تلاح دعس دم هدناهبحوت نانلوا ارحا داتعمر هدنش كلاوش

 تطام راشتسم الاب کور مدآ و هيا هدلاح تقیقح ۰ یدلروس هبجوت یصنم
 ارجا هنیرزوا یراطخاو ضرع نالوا عقاو ًایفخ كنا همهم لاصم به بولوا
 ۳ تفحو ۰ یدزع رو راضرع نالوا قانم هنبار كناو ۰ یدروئوا

 بصنمر هلئاغلا نوصم هل وب اسر هدنسهدهع هدلاح یش دلوا هدنلا كلا روما دقعو

 . درون

 دیس نانلوب یرطان هیفوص الاح بولوا یسبجهبساحم یلوطانا اقباس هلیسهباپ یجاشن
 شن هل رازو هنر ینوک یجنزوقط نوا كنهحایذ هام هبیدنفا ندلا لالج ىلع

 ۰ یدنلوا هبحوت ینلظفاحم
 ندنکیدلیا خاستو لساکت هدهفبظو یافا كب نامعن ینما انس یسهملق قحسور

 ۱۳۱ یتسور ندناریمره یاما ا هلا ی هر زج قمل هدانا وب
 . یدنلق هلاحا

 . رد راشفلوا مادعا هدهرصوب ید یشک چاق رب ندا تکرح هناشکر س هدنساضقیلوبخا
 یسهرباخم هللا هموقفم صاخشا كنسدفا نیما دم ندناکحاوخ یاب باصق قیسسا

 . ردشنل وا یی هنسهرب زج 2 یجدوا ینم هخدلوا

 1 و بت لقحو كلدا ا رجا رلازحرغآ یالوط ندرلمرج فضخ تقولوا

 ۳۱ افلا اكا ارس دوخ تالماعم یک كلر دلوا مدآ هللا
 ندقدلوا مدارب رادغو كافس اتاذ یدنفاتلاح هکرلرید .شمرولک هعوقو هلستاراطخا
 كسرابو هدققلوا مادعارامدا هانک ی هج راک هموب هدنساننا یر وهه هسنا رف هقشب

 ۳ ۱۰ ۱ سقف قرهلم هداروا هلت راس کیا هدقمنامو هناق لآ یراقافز
 قوس هلوبوب یهبنس تنطلس امناد هلغل وا همان تعط هنس ودنک كم ردلوا مدآ ها راهناهب
 ۱۳۱۱۱ ۶ ا ا لها قوح كت هدنسهراخ هسور دکویلاع + یدرابا قیوشتو
 ندفرط رو هدکلک هعوقو تاعیاض قوج ك ید هليا هیاخاد تابراح هقشب

 تر
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 فعض همالسا رصنع هلغلوا هدکلر دلوا رامدا زسقح یلقح ا هل وب یخد

 ین دلل وا نا هدالاب نکل رولر دلوا مدآ نوجا لع ماظن عقاولا ۰ یدا

 ترصضم تحومالاو رولک مزال قفلوا ا هن رزوا هات هققح باسا هرزوا

 رولک مزال كملا ملا یناوب تیناقح و لدع لواب لوا تقولوا هبلع ءانب ۰ رولوا
 اباد هسبا نامز ۰ یدشمامهلوا ذاحتا هلاس ٌهدعاقرب زونه هدنابلوا لالا بسح نکیآ

 ربهطت ندرارشا سخو راخ ینکلام تقولوا یندهبلعتل ود بواکم زال كملما ربهطت

 لغاشم ردق یه هدر و كما تک رح قنفوت ههیلدع دعاوق نکل یدبا لوغشم هلا

 كلاع هما ءابتنا رظن فطع هب همنجا كلام هدبوجا یبزوک یخدهسلوا هدایز یس هباخاد

 زال كمزوک بوروک یفیدلوا روح هاف وارد هن كتلودو یتشذلآ لو
 راررض لوس و شملکح راهزابج قوح ك ندنکیدل ریو تیمها هرات وب یدبا ندلاح

 . رولوا مولعم ندنس هعلاطم كعياقو قحهلوا ناس هدرز 2 هتن نشو

 ینعب هدنسهش یبا مور هحمدقا اغا بجر یظفاحم یس هعلق هطا ندنهو رک هیلغتم هل زا
 تقولوا هرکص ندقدنلوا مادعا نواه طخ اب هدنندوع قرهللوب هدف رط ناتسب رص
 راوسهش ندراشا جوش هطض كانتافلخحم هحنساضتفا هرداصم لوصا نالوا یراح

 كاش ندرابشاب یجوق یتاظفاحم یبهملق هطاو شف رومأم كب شیورد هداز
 لصالاف هسا اغا بجر ۰ یدا شفلوا هلاحا هکب شب ورد هداز اشاب ینطصم یلغوا

 ندن راب رهشمه و یردار چ وا مان طاصورکب و مدا بولواندن راهدرک رس قوزو یاب

 رب ز كا ید یسلاوحو مالسالاحتفو . یدنا راو یس هع روسج یلبخر

 ماق هنس هرداصم یخد كنتافاخ هلا مادعا الا هجور یسودنک ۰ یدنا هدطض
 قالفا و عانتما ندمیلست یافاخ و یرلهعلق هلا كولس هناصع قي رطیراردار هدقدنلوا

 ارج شرا هربخذ كنس ااعر قالفا هنا طبض ی هونارق تورو یکسع هتس هه

 شی ورد هلا یوم طفاحم نوجا یسضا و رصح كنس هعاق هطاو یطبض هلبا هرج وق

 یهقوقرب ندرابشاب یحوقوشلدبا ببترت هبفاورک اسع ندرالع بسانم هنتعم كب

 رومأم هطض كننراف رط مالسالا حقو هوبارق سا هل رکسع ید اغا فسوب
 یخ دەنس هدوب و قالفا هلا اشاب ىلع یظفاع ندو نوجا تسضل صا كناصع بونلق

 کید هسا فا مدا ۰ یدنا شرا نایامرف هدنرفص یەت رووا و ا

 شيا هلکشا رارصاو ماود ههنا بغا تاکرح هللا نصحت هدهعلق هدکلرب های راردارب
 ۰ ید رک هنلکش سم مهم رب ب واروا

 . یدبا هدکمنا هبصوت و راطخا ینوب
Akندررانکید ادّسا ییخارا قحهنل وا رامعا هحنس هدعاق( هملختلادعب هبلحتلا) هح  

 ك رللح نانلوب هدن رللا راس هليس هعلق مالسالا حتف هيلع ءان ۰ رلشمالشاب کما ذخا



 (۱۲۳۱ هنس عیاقو )
 یرم اشاب ندلایو هداز یلنلد هس یفرصتم هلاح ر نالوا"رومام هناتسیرص تیاهن

 ناماو یار یخدوا هلکمنا تعجا کا اغا مدا هدقداغوا همالسالاحتف نالوا

 هددارغل كنسودنک قاطنتسالایدل هلا باج هننای یناغا رکب یردارب كنا كرهریو

 . ناسکس نالوا یس اهب كن هراس تاراقعو نک اکدو نزاخم یتیدلوا شملبا ارتشا |
 ندبربم بناح هروک ذم كالما هلیساطعا كشورغ کیا قرق زوب زکس كس چوا

 ندنس هعطاقم مالسالاحتف كناغا مدا یردارب كوو یسلریدتا هقالع عطق قرنا

 ی هدنساضق داغ زا یھ كداغا و ی كد هصح حر یل دل وا فرصتم

 یسهعطاقم مالس الاحتف كن اغا مدادوخ اب یسا ۱ هدب رل هدهع قاسلاق اک كس هناکلام

 رخآ دوخایو یدر هنسودنک كانهشاییدرب و هب یربم اح امدقم 9 ہد هصح

 كناغا لاصو لیدبت هلبا هعطاقمرب بسانم ولضئاف شورش كيب زکس ندفرط
 یمارجا كن ر ندرلتروصوب یخد هدنفح یس هعطاقم 0 داغ زاره

 كب شب ورد یظفاسح یمهعلق هطا هلا راط شون یشان ندکعا اعدتسا ی راصوصخ
 ا ندقدقح هل رالا عو دالوا ردار جواو قا ه هعلف نورد هامدآ ره نوا

E TOهل واقم هرات هلااشاب یو هرزوا قفلوا كرت هکب ش ورد  

 تا تم هب هلواقم وب ضرعلایدل هام وا نادتساو اهنا ندنف رط اشاب یلو ییدنلوا

 بجومرب كره زاو یخد ندنس هبعاد تافلخ طض عطلاب و قره روس نازراهینس

 ۱۳ اها فرط هرااتا لاصو رکبو مداو یمارجا كنباجما هلواقم

 یس هدافا هتراودنک تسرلقح هل وا لوسم هدو ور نوجا صسوصخ و هاکلر و

 هل واقم طورشو شلزای هاشاب لو هدن رخاوا یسهحایذ ىسەنسر زو وا وشا
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 | لو هلغم وا راعشاو ضرع ندنف رط یسهدو و قالفاو شا یو اقاعتم یراودلوا

 رومس کب شیورد ظفاو شیش یهوحم هضقرب و رومس بو ولپاق هرسارس ههاشاب
 هلا رومس ناکرا بولر هناغا فسو ل هخوفر و یناربم سم همنرارخّوم و روکا |

 تا شات ود سار ر هلا روڪ رومسز ن و قالفاو قاحم سه وخر ۱

 . یدل وا هن یدا ه لوا . هش ریک هنس هاج كشياو یدمش |

O Om lg۱۱ ۱  
 . یدىا ASR ارز یدلوا العا كب ینیدمهنل وا

 و هلن هب رکسع تاق وس ه دن دم تدم هکنوح یدلر و هتشوا اما یا ك

 ۰ یدلدا یرصم ن



 ی ست ی

 سگ ۱۸۹ رعنح

 سومان :هدنون طقف ردلکد نالاش هع هرج فراصم هل
 نالوا ندنس هعس تلود ارز یرلک هعوقو قل انف لوس یونعم قح هنقوط هتلود

 روح ههلواقم دقع هللا رانا بومم هراتروق یتسهعلق ندنلا كن هدرکرس چوآ کیا
 . یدلرتسوک لاثم ءوس ههلغتم راس ۰ یداوا

 هب رقهف تعحر هد هساس روما ۰ دلوا دعتسم هناصع یخد رانا باحالا یدل

 ۱ هدعل و ترشاسم هر وب ؟ کا ۳ هل زوک یشار تم وک رد رضم كب

 | راد ردمزال لحمعت هدارحا ات هدع و رش ردا تعرف ى 0 ۱۱ و

 ۱ ترشا هب هقفد وب هداج ضن ( هللا ىلع لکوتف تمنع اداف سالای م رواشو)

 ۰ رد ز او هاو

 ماحتقاو موخ هسرر وا ك نا هد و وا قاه الا ا نۇھ هلا اشا ی وای

 ۰ یدیم را نم هلک ندن راقح رانا رلهسا

 یکج هلک هنراو دنک ررب ررب تبول نکل ىدا رل عرب دلا سفن هرلنا قو ههسش
 كتلود تقولوا رو قد را زمتسنا كمروتوک ردق هب هح رد وا یسا ندن رلکدلم

 یلعا كب یو یخد رانا بولوا ترابع ندقمردرق هنر رب یهلغتم یذختم كاسم

 | ههجردر نوسلوا رتسلک رک هک ولو هلا تعاطا هب یهاشداب صاوا طق یدراروهزوک

 ندک هکنج هلا هس رص تاصع هدر و ۰ یدراردا تردام ه هفیظو یاضا ردق

 نانلو هدهعفادم نوجا هظفاسحم یتاحو لام هدنسهشوک ر كناتسب رص اسور

 هنر هبنادج و همکع کود ی راناق كرا هد کسه رک ۶

 ۰ یدرلرروک رسقح

 نک اس مالا لها هدنرلر قوج كب كنس هعطق ناتسسپ رص امدقم هک یدلاق

 را ودر زا رد هننرزوا راقاع نکیا رداق هنس هظفاع كنادح رس رلفاع ق هدرل هعلقو

 هننرزوا E همالسا رصنع قرهرف یر رب مااا لها نرو 8

 راعمشود هلالقتسا هعاد ت اهن كرد | فا یک كمالسا لها هلا نابصع راب رص

 N EE هف رطل وا هدننمض ید هات كرلبرص هسرزوا كنا هتشيا ۰ یدا

 هلن افر هح هقشل هدف رطوا ك نوجا هرداصم یافلع كیاغا بحر لوتقم هداتتا

 . یدبا تک رحرب شلک اب كب یس غوط قمردرق هنن ر رب یعالسالهاو قمراقبح |
 كردنا داشنا ضع راپرص نالوب هرزوا نایصع امدقم هحینلک هع اقوا ناتسیرص |

 ا یوم او ارم نالوا یتیم رومام اشا ناک ےل لب ۱

 راد هن راقح ههو زدم رخ یاس هسع ر روط دعا افو شم تخوا طار ك

 ۱ ندنف رط اشا ناماس هدنلناوا تو تا رونا ییدلوا شا زوم لد را

 >VG Og P را ا ووا یو تیا دا
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 ندنراف رصتم شو دازغلو ندنسلاو لیا مور هدناعش هع ۰ یدیشفل وا راعشا

 ناه هلغفلوا راعشا یرلکدلبا ماق هناصع رارکت كرلپ رص هدرلاهنا نالوا دراو

 ندنف رط شد هلساونع كلرئسعرس لالقتسالا اشا ىلع ییشع سم یسلاو ییا مور

 قرصتم یعاحنس هلاحرو ندنناح هتسو اشا دیشروخ قیاس ردص یسلاو هنسو و

 ا بول ما رومام هرزوا كما ترح ندناوف ندو اشا ندلا لاو
 كملا قوسو كلرح ندنرب ولر یرانویو سر نایعاو ناربمریم و رک اسع یفاک

 قر هلوا یحشروس یدنفا نداعلا نیز یلرهشک یرابرهش لوا روخا بم هرزوا

 شرکب نانلوا دقع هدننب ولهیسور هلا هبلعتللودو ۰ یدنلوا مانعا هنناح لیا مور

 . جردنم یریعت قمل وا یسایاعر واذکحارخ کت هبلعتل ود راب رص هدنس همان هم

 قنانم هتعر قوقح هنهبلع راب رص ندنف رط یرارکسع ظفحتسم یهدرل هعلق هد هسیا

 هددضس رحم رازج ضعب كنهيلعتاودو یسالوب عوقو یدعتو رجز هلهج ور

 هدعاسمیخد هرلب رص وللثم داوف یرلقدلوا لئان كنساپاعر نالوا هد هراس عقاوم و

 ۲ ارادا نادتراف رط ودنک كتر هبلخاد روما اسا رانا هلو

 كن ولپرص وللثم یماستو ضیق ندنرلدب ودنک صیصختلا یدل عوطقم هجورب
 ح رصم ید یر هرقف یسلا مظنس هلا یس هفاط برص هلعتل ود ین رلاع دتسا

 كد شعازاق هرات ءرادا رب رابرص هحنساضتقا كدهع و ٠ ردشفل و

 ولت رص بولک هعوقو فالتخا هدنقح یکشت تروص كنهراداو هدلاح یرافدلوا

 یدیشمشود هنسهبعاد لالقتسسا نوت نو كردبا ربسقت هدلویرب عساو كب ینو

 یربسش كنهدهع هرقفر و یدروسهدا لوق یتسهجردوا یخد هیاس تموکح

 یروطاربعا هبسور هسیا هدانناوب بولوا دناع هن راصخ م رلتلود ندا اتما یا

 ۳ ۱ ا رظن مصح هنالاکم ندا نایرج هدسهرنوق هاو ردناسکلآ
 كنایوروا لود رکید هسراقبح هثحامر هللا هبلعتلود هن هحنمکح كتقو لوا
 كنه رابانوب هرزوا ینیدناوا راعشا هدالابو هنسهعلاطم کج هاسهدبا باج یتاضارتعا

 ندنکیدتنا لوق ینسهلاصمهسور كنهبلعتل ود هداننآ جهدا موج هنیرزوا هبسور
 كنشيا برص وشا ینم هغیدلوا رکشتم و دونشوخ ندهلعتل ود ردناسکلآ یالوط

 هلا تاراطخا هناتسود ههبلعتلود هدیایوب كردنا وزرا ینسهب وست هلتروص نسحرب

 راد هسرال وا راتخ هدنرلهللخاد روما كراولپ رص هکمادامو ۰ یدبا هدکعا افتکا
 تولوا لباق قعوط هدتعر تح یک یلوا یرانا ردراو هدهع :رتفرب

 ا یار رر یراقح هلوا دون شوخ هقدلوا كنیراودنک
 ۱ | كما هلماعم یک یکلوا هراپ رص یرلیباد دارفلب و یراقام, هملق کوبلاح ۰ یدیا

 ( یدرتسیا را
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REازکا هدهظفاح ما ندنغیدلوا یرکسعمظتنم كنهیاعتل ود تقولواو .  

 .یدرازالوا یلاخ نددعت هیلاها هسیا را وبولساللوق ی رکسع د وان را قوزوب یشاب

 كنا ید بسرب هنناصع كراب رصو ینیدلوا مدار یر و ناشاب ناهلس کو
 یلزع هلفلوا ندنتاقلعتم اشاپ دیشروخ حنا بولوا میاش ی ودبا یسیدعت و

 دارغا كناشاب لع هلا راشم یسلاو لنا مور ءرک و ۰ یدروبلد 9

 كسالس یاول هتسهدهع اشاب دشروخ و یعاحنس هنس و هنسهدهع اشاب ناملس هدنلوصو

 هيج وت هناشاب ىلع هبلا راشم الا یعاحنس هردنمسو یتاظفاع دارغل هج وتلا هلاوقو

 كس وشا هنسودنک هلغلوا قفوم هنکسآ یابلغ كراب رص اشاب ىلع ۰ ردشملروس

 دار دن كرك رومس واناف هرتا ست اقا کلس فضیلت

 دزنکررب قجهلوا لاسراو نحت هلا یلاها باعا ندنرب یه كنسرلاضق ناتسیرصو

 رخاوا یسلاع صا قرهنلوا ذاحتا ماظن یرافلوب هدندزن ظفاح هددارغل اعتاد

 عضو هلروصو هنسهراتحم هرادا كناتسب رصو یدلردنوک هاشاب یل اع هدل والا عمر

 . یدلوا شلدنا ساسا

 كنماف لصالاق نوحا دشت ینماکحا كد وهع نالوا رک رارق هدنس هر غل وق هناپو

 تار نانلوا مادختسا هدهمهم تامدخ ضعب هدننامز هت رابا ود بولوا ندنراس وقس

 هجرت هلهح و هصالخ كب تلرکساهداز ی املاق یهلاسر یی دلوا شمزاپ كنهسمک مان

 ندنایق تالایخ و تاینت یغوچ كنتاح ردنم بودیا میدقتهبیاع باب ہداتناوب كردبا
 یواح یرازوس لبخ راد هراکفا ندا نایرج هحایوروآ هدنقح هبلعتلود هدهسیا

 ۰ رولوا دارا هاشر EEE یزو ندنغب دل وا

 لع لابوطو ردح یعوا لسم نالوا دودعم ندهلاغتم هدنلخاد یتلایا باح

 بلح نالوا ندهلغتم راکا هلغفلوا هدارا یراسدات كرلاغا رع لغوا ومعو دعسو

 ردح هک دتنا رکسع قوس هنرزوا رب و امان ندا هداز را و
 ینیدلوا شمشود لبخد هنا رع بوشوواص هنفرط هقر نکیا هدن راج ناتسسلا اغا

 یتسهعع روزو رارف ههقر ید دعس هلا ىلع لابوط ۰ ردشمامهاب روک هلا هلتهح

 بلح قافتالاب هلا راتربشع ک هدف رطوا بودا رارقتسا هدن رله رقاح كره بوراپ
 ینەظفاح كنيرلهحات باح اشاب لالح ندنراقدلوا ردنا قلیدنقراص هندودح

 روج هغمراقج رکسع هفرط لوح هذنلئاوا یسهنتسر زوتوا وشا نوجا

 هنیدم هللا جاش ءهلفاق كردنا هماح لیدبت هسیا دیعس هلا یلع لایوط ۰ یدیشلوا

 تواب راض ههللا لوسر کشو راقنشود لخد ۷ رهسهض ور و

 وذع بودا رثأت هباغا مساق یوبن مرطاخیش یلاوحا كرانوب راشمتا عافشتسا



 ض سع ه را رمتلدعم رابرد ی رلوفع هک ا دعو یتیکعتهدا ض سع ى رلقالطاو

 اهنارب هدلو وب یخد ندنفرط اشاب ىلع دم یسلاو رصم اقاعتم ۰ یدتنا ماحرتساو

 ۰ یدلروس هدعاسم هنسراقالطاو وفع هلطرش یرلا تماقا هدرصم بوک

 ولغا یشابو مدختسم هدنرلهراد مارک ناریمریمو ماظع یارزو یسهقناط لبلد

 نذا ندهرتاد یراقدلرآ اضتقالا سم بولوا رکسعر رارای هشباو ولتعاطاو |

 ہراپ ی راکجهیو مع هدهار یانا نکردک هغمارا وقرب رکید بولا یسهرک ذت |

 یی دلوا ندنساضتقا یمدق ماظن كنسهصزنالملدقمالواراب هب هنکسو یلاها بولا هللا |

 راذک و تنک هنسهجردبا لوباچ هلوصو غاص توما تیاعر کوب وریندتدمرب هدلاح |
 یتسهعطقیلوطانا هدانناون قرهقس بوقای یتناعاخ ككنارقف یک یسابقشا دنول یقلم هللا

 قفل واتعراسم هنیرلازج یارجا كرابرسرس هلوقموا ندنراقدلوا هدکمنا بی رخت ۱
 هب ولا ی هدبلاوح لواو هش رابلاو بلح و نامرقو یلوطانا هدرفص لئاوا هرزوا |

 0 تلوا زادصا ههرش اوا هتکب یربشع لاو هنکب ناکاو هسرافرضیم |

 اوا لتخ یراماظن نکل یدا یراوس ر لزوک هروک هتقولوا یسهقئاط لبلد |

 حالصا هدیونلو تشنعم رادم هلو هران و .یدشلاغوح رلاف هدنرلګا الا هج ور

 . یدرولوا بنا را یدیسنلوا |
 هامدآ رش رحوا هارق ضع ندنرافرط ناطباضو نانعتم یخد هدنناح لیا مور

 هرتساس هدننمض یساغلا كراقاشابوس ثدحم هلوقموب هلغلوا یلاع عومسم یرافدلوا

 ۰ یدل زاب یر ام رف هدلوالا عسر لالخ هظفاح ندوو هن رمصعتم كوكو هنسلاو

 مزال قملای ماظن ولساسا رب هحتلود هدنقح یرلهظفاحم ما كانحاوت و ارق نکلا

 ۰ یدا لکد یفاک هحذاس تاهبش هل و هس و ۰ یدرولک |

 رشتنم هفاررطا ایقشا ةاطرب ندنسیلاها رلغاط یصاع عقاو هدناخادیناحنس نیک هقود

 لا هفود ودا بلس یتشتما كتيرا ددا بتوکساو هتسو و هردوقشا قرەلوا |

 هلعفل وا تباور ینیدلوا یبخدم كناشاب نامعن هداز اشاب نامرهق ناربم رم یفرصتم ۱

 هلقلوا رلرب ناتسکنسو برص كم یرااروا هدهسیا شاروک موزا هتسدات ید كنا

 یلاع نامرف یواح ید دهن هنسودنک هد رفص لالخ یبم هنغ دل وا لکشم یرداتما ۱

 ۰ یدلل وا اتکا هلا یلاسرا

 هتسشیا ن رجاهم ناکسا نالوا مهم كا قرهلیسشارغوا هلا راشکمشک وللثموب

 یرفو تاصق SEES هب وط ن 2| ةزباز هام وملاح ۰ یدمشمام هلفاب
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 | هدقفلوا ےرجت كنارقف هللا لیمحت هنس رزوا یلاها یرافرصمو داعقا یشابوسس ررب
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 یرلقدلوا شودر هناخ E E ا ت رر هف ۹ یزنکآ كنسلاها | ۱
 ی وط و ه E E | هدکنکعت نا رو ا
 یرلهداعا هن رل ع دق وام كم رل رحاهم یر 6 هدن رلرا وح و نحامو یشاساو |

 N هد هان وا کد ید كنم را رس
 ههرثاس نرومامو هارزو نالو هدنناح لیامور هلغلوا رداص هینس دارا هدنقح

 هنداعس رد هال ایرالابعو دالوا هدرفس یادتنا بو ول وا ندنسلاها یسلاوحو نام رکفآ

 نطوت هد ترس یسا هاب ی ا 2 و و و هلخارا یر کا كن ر > اھم نالوا شل |

 یرلفدنلو هدنداعسرد الاح یر ال رحاھم نامرکف آ ردق هناخ ىلا طمف . ىدا اگه
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 هن رلتد وع خد كرلنا هداتناوت ندنرافدل وا هدنلما هباخ له هنف رط یعاط اا دا

 . یدلر و تصخر

 یسهعلف و یتل ون یشاسیا هلغل و ماتخ یسهعلق حاشا نالوا اشنا تسدرد هداتنا لوا

 | هداتنا و هنو یدل هلاحا ه«یدنقا دغ نالوا یتما ان هروک ذم ةعلق یلطف
 ۱ شک ه هج رد قحولم وق هن احح و بوط قره وا برق همانخ ید یبهعاق ی وط

 اش تساتلات اشا دش ر دج ناریم رم کو تم یعاحیزس اشنم هخاظفاحم ندنع دلوا

 ۱ ندننامازبلا قرهلل وا ه رادا ها A ن رور ااعرو قلاق هد هدهع یعاحنس

 | ینلظفاع یلوط هنس هدهع هرزوا قالوا داع هنسودنک ینادراو قجهلوا لصاح

 ۱ كس چوا ههام ید ند ربم تناح هرز وا قلوا رادم هنس هم زال فراصمو هح ول

 | ید یراعت ناب راو اعر یکم كنغاحنس اشتنمو ع شاعم شورع
 اا كن رج اھم كج هد | دورو هب یلاوح لواو ۰ ید وا نسل هّشعم كا

 | هنیراظفاحم یلوطو یغاسیا امهبلا یعوم هدننعض یبقلوا یعاسم لذب هنیراناکسا

 ۰ یدا زا رل سا هدل و الاعس ر لالخ

 | راخدا هدننسهباس تلود هلا نم هنشاما هب رام هشا صع رامدا هحنکنز تقولوا

 یدا رولر دتا فرص یرادقم ر كغلام یرلقدلوا شملا

 | هلاصملادعب اغا دمحم یحاح ینابعا یساضق قبتع ءرغز ندرلیشاب یح وق قرەلوا ندلسق وب

 | اغا ییطصم ییدلبا لک و كنا اضق روماو شقلوا بصن E یسهعلق یلوکمت

 ۰ یدا ER هدف وا ه رادا هاتف رعم

 . ینطصملردباروهظ لالتخا هدتکلم ییالوط ندننایدعت ضعب كناغا ییطصم هکو لاح
 ۱ .قانوق كناغا دمت یجاح عاعج الاب نیدسقم ضصعل هد رمص ول هلکا رارق نداروا اما |

 1 تدوج خرا زا هک ۱۳ % ( رشاع دلج )



 كر هللدا یتوشوا هتیرزوا ندفرط یه هدهسیا شفلوب هدندبق هلباقمو هعفادم
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 كروكذم ءاضق ناه قحلوا یهاشداب مولعم ی راک د لبا قسضت ی رلکلتفخو
 ینطصم ندرایشاب یوق هنس دارا اب هدرخ الا عیب ر لالخ نوجما یروما حالصا
 . یدلدبا مانعا هبناح لوا اغا ییطصم یسادختک اشاب

 كرصع لوا اغا نسح یناعا یناضق دا غزاره نالوا فورعم ود نسح رواک

 قحا ردشملروک ینلرارای قوچ كب هدرل هبرام بولوا ندنراکب هرد روج لا
 زامغص هحووا هلاو زاما ؟ قوج ر هدنشا بولوا ندنهورک هلغتم 1

 هلاظم عاونا هلا داعقا هرل هیرق هلیمان یشاب وص نوجا هرادا یرلن آ هلغلوا رامدآ

 یسلاها روک ذم ءاضق یثان ندقلوا ردا یدعت یخد هرلاضق راوجو یدصت

 هرتسلس ید ندنفرط یسلاها رلاضق راوج هقفب ندنشیدلوا هدکعا یوکش ثب

 ندنف رط كن | ینبدلوا ا مالعا یواح یاکش ههاشاب یدشر یسلاو

 ین هنش دلوا رداص نواه طخ هدنقح یعادعا كناغا نسح هاغم وا اهنا هنداعسرد

 ا لس هرزوا كك هتعم كن او هاش یدشر هدننمض ناجا یارجا
 یسفلوا مادعا هد رب ده ی دل وا كح هدا رارف هف رطر و هشابعا راضف ماو

 یسودنک ۰ یدلردنوک رانامرف هدرخ الا عسر لالخ هنس هراناکمزال راس نوجا

 ینامعا هقوتمد ۰ ردشلردنوک هتلود باب یعوطقم رس هرکص یا رب ناه هلا مادعا

 .ردشلک هنداعسرد كاك یعوطقم رس قر هللوا مادعا هد هرصوا ید رع لغوا وللق
 یسلاو هنطا نوحایعادعا كکب دم هداز اشاب نسح یل هنطا ند هبلغتم هدانا لوا

 هدلاح ینیدلوا كل هملغ ها هدنشاب ۰ یدیشلردنوک یلاع نامرف هباشاپ یفطصم

 رهدک هنف رط ساس كب دم نکیا هدکمت زوک ینتص رف اشاپ ینطصم هلغفلوب هدسیسم
 سای كردبا قافتا هلبا یسایقشا ولقاحواو ولباچو كب هدد یلغوا ىلع كوو

 تارمشح ولتنلک هدنرلکتا یعاطر واکه لهجو وب و ظفحش و نصح هدن راف رط ضامب راق و
 كحاخ بونلوا راعشا ندسفرط یسلاو شعرمو بلح یفیدلوا شا عمجت
 یلاصحتسا كنبابسا یرل هال اغ عفد كلهم وقم یایقشا هلک برق هسیا یکرح تقو

 هنسلاو بلح تضکو شلردنوک یلاع اردک وم هباشاپ قظصم یسلاو هنطا هدننمض
 هرزوا یارو سما كنسبلاو باح اشاپ مهار ناریمریم یظفاح نالیبو شاریدام
 هد هسیا شلدا رومام هدزوا ملا تربغ هنعفد كن هروک ذم هلاغو تکرح
 یلت هنع هسا جاخ هلفاق ولو ہدنتسار ہر تنملسم جاج هم وقص یاششا

 ا هد هداح هدب ویازوا شا هکدباش ندنکج هدا تک رح هدسجر طساوا
 تشک راطخا هلدتقو هدننمض یراما ندلو هقشب كجاح ءهلفاق هسا زالوا دوجوم
 . ردشلزای رلرعا هرانلک م رال نوجا یسفلوا
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 هلکلک للخ هنیروعش كناشاب ناملس قسا رادحلس نالوا جاطاریماو یسلاو ماش
 ىلع ظفاح یسلاو ندو هلمقاحا یعاحنس سدق یعاحنس ماش سلارط و یتایا ماش

 . یوم وب ها
 ماش كر هل ردنوک یلاع سما قر هلوا قبجا یلح مسا هباشاپ نایاس یسلاو ادیصو
 كنمسا هلبس هلاحا هنر ندنهوج و كماش دوخاپ ندنس هرتاد ودنک كنکلملستم

 ماش هلبا اشاب مهارا ناربم ربم یسادخیتک اشاپ نایلس رادحلسو یسلریدلوط
 راعشا قر هنلوا باج هاکع یدقا ییطصم یباک ناود ینیدقارب هدنکلملستم

 كناشاب ناماس رادحلس رکم ۰ یدلدا راعشاو سما یرافلوا فقوت كد هربخا

 مك ینکل هتسخ كن | یتاک ناود هلسادختک هدلاح ینیدلوا لتخ یروعش هوا

 یسکیا ناه هلکمنا ققحیراقدلوا شمراقیچ هرالوچ "ایاست هبیلدرب یجاجح هلبا
 هدال والا یداج طساوا نوجا یمیلست هلالا تس هرداصلاب كنم رالام هلا مادعا ید
 كنامهيلا یوم هدسجر لئاواو شاردنوک یلاع ما هاشاب ناماس یسلاو ادیص

 ۰ ردشملن وق هبهماع هاکر ظن بولک هتداعس رد یرلع وطقم رس

 هدنرلوص هروم هلبا كرادت راقاق كلوسب رادیدناب زا اط رب ندرامور ورندتقو رپ

 راک كاکب بولک هديا راسخ لاصیا هلییس یانبا هقدلوب تصرفو راذک و تشک
 سولدکساو سوتاکسا نالوا هدکعا قلقاس هن رلودنکه دن راقدنل وا قسضت ندنف رط

 ندن رلکیلکء دبا افتخاو ظفحم بورک هتسرل هرا یرا هطا هاما كوك و زورکشاو

 ییزارب هدنک قر هلوا رومأم هن راترضم ههلازا كرلنوب اشاب ورسخ ابرد نادومق
 هد رق اضع رادیدنابزا هلوقمو قحا ۰ یدیشعا رکز رد هلاذخا زارو مادعا
 یرکسع هرق هسا هد راکلکب بولکه دا راسخ لاصبا هنسلاها لحاوس قر هقبح

 هیناپ نوجما یرابیقعت یخد ًارب ككرانوب ینبم هب راقدم هنلوا بیقعت ندنغیدلوا
 یعاحنس كينالسو هاشاب یلو یفرصتم هلاحرت یلغواو هباشاب ىلع یلناد همت یسلاو

 . یدیشلزاپ هیلع یماوا هدلوالا عیب ر طسا وا هیاشاب رکب وا یفرصتم

 ور دتف و رب ید یراضع ندنسلاها یس هعلق نوتم عفاو هدنس هر زج مت هروم

 ی راهلوح و یدعت را را ندک بولکهتناعل نوتم هلا كولس هتواقش قب رط

 لجالو ندنراقدلوا ردیا یدصت ههعورشمان تاکرح یک كمنا امغیو بصغ
 هن وعد هدک رلکزال یرازاضعاو تاج هنهحطارط نتف یسلاو هروم هعفا رلا
 هروم هدناضمر لالخ نوجما قفل | ی وا كراقلزسلوب وللثم وب ندن رلکدعا تباحا

 سهاوا هرانلک مزال راسو هطباض یرحکب نوتمو هاشاب رک اش دحا یسلاو
 ۰ ردشل زاب هد وم



 نان او ندرالارنج نالوا شا نیعت هدننامز كنا هدقدللوا ینن نویلبان الاب هجورپ _

 فلاخ «ینول یلارق هسلارف زسنارف نیعتم رب رکید مان یراواس ها لارتج مات

 ES نکل یدا راتشل رمزا هلتهج یراقدمهروط هدهسنارف قرهلوا ندماط
eضعل یتحهممهلوا تحاصم و لاح قفاوم یراذلوب هدهسو رح كلام كرلهشد  

 . ردراشفل وا عفد ندربمزا یخد یسکیا هدانا وب هلففلوا راطخا ندنفرط ارفس

 كب لبعامسا یلزوریس نالوا نشمزوک هنطض رز یناحاوس كماللسو زوریس امدقم

 ۱ رورتب کک با هدهنلاشمک هنر كب تتسو لغوا هدقدلوا توف

 ۳ ۲ یوصم ندیلاع باب لاح قره زوق ندنلا هنلقتم رلاضق رکید بولوا

 دوم یرظان همارد هرکصندنتافو كکب لیعاسا طقف ۰ یدشمالشاب هتل وا هرادا |

 نابعا کهدراهرشط راتقولواو هلغفلوب تارشح یلبخ رب هدنشاب بولررویس كب
 یخدوا یتیم هنب راکراکه دا تموکح راد عیسوت هروک هنیرلهدوجوم ٌهوق نانعتمو

 ناخ دوم ناطلس بونلو هدنسهعاد كمروک هطض رز یبرلاضق هتشوار و هلاوق

 هدتنامز هدلاح یرلقدلوا هدنلما تكمسک یک وک كنهلغتم 5۳ یرات رضح یلدع

 هنو ندنیدلوا یلاتحا كمررو نادیم هنیروهظ كنیرابکب هرد هلوقموا ندیکی ,
 تک وشاب ندا تلاخد دکب دوم هلا رارف ندنناب كنا نکیآ ندننباوت اشا ىلع یینلد ۾

 یههبش هدنقح ید یسعا راکنا هلا افخا یاطلایدل ووك 8 زال یه ف

 یسلوا هیس ییبص « و هدهالوا E OS هند ۳ هلکعا توعد ۱

 زواج و عمط ءرلاضق راوج هلبا تعاق هبهمارد ندنکیداروک قفوا لاج ناجا

 یلاع نامرف یواح یدیدم هتسودن ک هدال والا یداج لالخ نوعا یسماعا

E 

 ا ناک لوا كا ید كن فسو هداز كب لیعایسا کولا. |

 كمما ه راح هلن رکیدکبآ ندشدل وا ادم تاسف و توادع هدن راد هلکعا نت ۱

 ̀ كنصاخ همارد كب دوخ الرا قیمت یراقدلوا هدقمارا هاچ ءرزوا |

 . ردشفل واتوعد هتداعس رد هلبالاس را یلاعا اباطخ هنس ودنک هدهدعقلایذ
 رداص نابرح اضف نامرف هدنراقح نولوا ندنهور ؟ هلختم هدنلخاد یتلایا نوزب رط

 یساضف هنم روس هلا نی یاقفر و یساشسشا فواو یرالعوا اص نال وا

 دحا د O جنک و نسح یلعوا زمحا وص و نسح یلعوا یزاب ندنساقشا ۱

 كرەشلرب نسح یلغوا یلهرهج و بوقعب یلغوا لیعامماو اص یلغوا یلع كچوک و
 2 ِ د ناک هدن راوحو تراغ یتسامشاو لاوما توصات یتملسم یساضت هنمر وس هافغلا یبع |

۱ 
۱ 

| 
۱ 

 رخا وانوحایسک هنداعس رد یتمههاساضعت بوعار مدار هنر هرزوا كع اهرادا

 ( نوع )



a ۱۵۷ > 

 یسلاو نوزبرط ءان هن راکدتا تآرج هتحاضف عاونا هلا زواج هنسهبحان نوع
 رادهس زخ نالوا یطفاح شافو قرصتم یعاحنس هن وک اقاحاو یلصح كناحو

 بودا قوس هسرارزوا هل رکسع یناغا نسح یماقمعاق نوز رط اشا ناماس یلعوا

 لاح م كنهموق یاقشا قحىلوا دراو یربخ یرافدل وا هرزوا هب راح الاح

 یدسشازاب یلاع نامرف هب اشاب ناملس هد ره لالخ نوح ا یرلمادعا

 ٠ هلرلن دیا تافوو كا و ردغ هیارقف اغا شمت یلغوا یحزوط ینایعا هزیر هکویلاح ۱

 ما راک حب ع وشما ۳3 كملنا مورح ینسهلرو هلا طض قس ر

 نوز رطيیدملا افصا هدلاحینیدنل وا تحصن و دنن تاعف دلا و یی دلکە دبا

 هحنحوم نواه طخ نالوا رداص ینبم هنغ داوا اپا, ندنف رط اشاب نامس یسلاو

 یوزاب وقت كنسودنک كربابدا ا اشا ناماس هللاراشم هنمادعا كم وقر

 | لاسرا هنفس كلکب هعطق ییا هدننمض یش ید ار كموفیمو یرادتقا

 | یک هقش ندقدللوا نعت هنتعم هلارکسع رادقلا نعم یرلاغا كتتلایا نوزب رطو

 | ید كنسلاو ساوس و یسودنک اشاب لع فرصتم یعاحنش ینومطسف لا دی

 | رانامرف هدلاوش لالخ ءرزوا قاضونو شلدا رومام او هزوا تک یا
 . ردشلزاب

 هدقدنل وا لاّوس RE تفک هلکعا زواح هندودح ناو رلولناربا امدقم

 ۱ هلکع | قل دنف راص هس اح ناو یناخ یوخو هنف رط دادغ ازربم ىلع دم قو زعربخ

 ندنفرط اشاب اب ینیدلوا شاررو باوج ود زلکد یضار زب راشم ا تنابخ
 | هدرب هدانا ینیدلوا هدنایلغ یفرطره كنیلوطانا بونلوا اهناو ضرع هتداعسرد

 | رلندنا زواحت یدودح ندنکیدلروک تحاصمو لاح قفاوم قلراقح یرفس نارا

 | كران هفرط ور كرهلدا زواج هتیدودح نارا ها هلیوا روبهل وا كعد یاب

 ازخوم یدنا یلدا ناو هباتشاب ا هدنمش یم و مامها هتن راتفد و د رظ
 ۱ یلف رط رزم و نوا قوت هدروا زدناوو

 ارزول یمللارراط واطاخ اهوا راع ا و زا
 رد ردن وک هلع اوا هدم خب الا یداح رسا وا هت راز و و د

 ندف رطرب و هدقملشاغوا هل رلهلئاف هلغتم ک هدنتلایا نوز رط ندف رطرب الاهج ور

 نیا هدقفلوا ثبت هن هبطابتحا تاکرادن هرزوا یراتکرح احان كنولناربا یخد

 ۰ ::رطقوا E ةجلخ لرد تاوان بکر (
 هنیرثا كنیردب كب دحا یلغوا كناشاپ میلس لوتقم یسسلاو رداج اها : هکهیوش (
 ءاضق هلا داسفاو كىرحت یتسلاها ابلع ةراحا ناک هدنلخاد یتایا ردلج كردا افتقا ۱



< ۱5۸ B= 

 ا راد ی را ص رادم هتسودنک و نکهردتنا درط یل

 یعادعا ناه ینم هیدنلوا رابختسا یت دلوا شع ال رضاح هناتغط و یش هلا ثشت

 نالوایرکسعرس یناح قرشو یسلاو ردلح اقا همورضرا هد رفصلالخ نوجا

 هدازرادهنبزخیسلاو نوزب رط هرزوا كم هناعا اکاو هباشاپ مهاربا ناوله (ا)
 هنف رط هراحا ندنفررط اشاب باب لاحردو شلردنوک رانامرف هقشب هقشب هباشاب ناملس
 دیدم و دیدش اتش بوشود راق هدنسادتنا لولبا هرلاروا هد هسا شلدا 2 قوس

 هللولح رام مسوم ندشدلوا لباق ا تاکرح هدمسوم وا هلتهج شدلوا

 ۳۳ روا ت دجا هدیلواح یمسومو .. یدک مزال قنلوا راظتا

 هقشب ندکدتا توق بسک هللا باج ینایقشا اطر هنشاب و رارف هرلغاط هدقدنلوا

 دم وا یزغآ ندنرلاغا ولقاحوا كنهخسخاو شما دادمتسا ندنرلاغا هخسخا

 هنیدادما قرهلوب ام یخو ندراول هخسخاو ثردبا بحصت ینآ هنسک مان اغا
 مان ناوخنک یرکسع ناراو هترارزوا هلا دیازت اقشا تعج ندنغیدلوا شم رکس
 ندنشیدلوا شما تیارس ید هفارطا بوو هنتفو داسف و شما هرصاحت هده رق

 | ااو ضرع هتداعسرد ینغیدلوا شمردن وک رکسعرادقمر ید ندمورضرا اشاب اب

 ۳۱۲ ۶۱ هتسخا ناه لوا تحوم نیراپ ریش بضغو تدح هدک دتا
 هکدناش هلسح قفلو ماکحتسا هدهخسخاو ا هباشاب باب نوما

 ینکشا هلمحاب كانبراتلایا رداج و مورضرا هنتبعم هلیسهعلاطم رولوا راچ ود هتبوعص

 ۱۳۳۱ ره رزوا تاع. کندو و شلدارومامید یرا ولرامتو امعز
 ۱ هک یار واطلبا نان ندنکسهک مزال

 . فالوط ندنایدعت و ماظم یراقدلوا راچ ود وربز دندم ر یسلاها مورضرا هک وللاح

 شعم تلایا هدناهبج وت نانلوا ارجا هدلاوش لالخ ندنراقدلوا هدکعا یوکش ثب

 هقرو هیاشاب دعا دیس یسلاو یلوطانا بلح و هاشاپ ردنلق یسلاو رکب رایدو هقر

 | راج یسلاو باح یتلاپام و رضرا و هیاشاب باب شو ردلح ومو رضرایراتلایارکب راید و

 ا شقلوا ین هسودر ود رودبا مط هیلاها امدقم یتایا ردلچ و هباشاپ لالج هداز
 0 ۰ یدلروس هجون هیاشاب هللا فطل هداز ییهرز نالوا

  هدنرهراد ارزو ضمهدع بولوا ندننادمارس یماقشاولغاط هدلا مور لصالاق

 | ینیدنلوب نامای ماظ نالوا فورعم وید ناربت دوو مدختسم هلیمان قاشاک وب

 ید هدنتلاا مورضرا نکیا هدنسوق كناشاب اباب بودا ردغو لظ هباها هدراوق

 قرهلوا رازمب ندنناخ وب یدوا هلتهج یودا شملطا راستجا هرلتعانش ولرد وا

 ۱ هلسا ره یم دا اسا م وقص ینکیدر و رارف هنعفد و د رط ندنسوف
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 رارف هراغاط لردا تراغو بصغ ینسابشا ضعبو ینسهنیزخ كناشاپ ابا هدکلر

 رس هلا مادعا هسیا رک هلا هدهرنره كموقم ناه هلفلوا یلاع عومسم ییدلیا
 هنف رصتم و تالو نالوا هدنهح یلوطانا نوجا یس ردن و هزوام رد ثنع وطقم

 ردشلزاب هدیک | صاوا هدلاوش طساوا .

 هدیل وسلک هدناهنجوت صضع وا ارحا هدم رح لالخ هحینلک هنلاوحا كتاب

 زو ضا ءاول هلبترازو ءاا هیاشاب فسوبایض قساردص نالوا ےقم هرازولا عوفم

 . یداروبب هجوت ییا یلرافو
 یتاقلعتم ودنک یدنفا مالسالاخیش هدهیملع تاهبجوت نانلوا ارجا هدم رح لالخ هنس

 تیلولوم هناذ کیا ندالضف احب و ندنسردم راک هدهرصوب طقف ۰ یدریاق
 هعقوو فرش سدق هب یدنفا كب تمکح فراع هداز كن تمصع ید ۰ یدریو
 هجو ی راضق یراصنا بوناوبا هبصق ینعل هعفر صاوخ هبیدنفا هداز یناش سیون
 یتلاصا هنلاک كکب تمکح فراع طقف بولوا رصع ناک ید یسکیا ۰ یدردتا

 ارز ۰ ردشما عطق لوا هنس نوا یسیردن قرط هفاسم قرهلوا مضنم یخد

 . یدبا راشلا یسیردن سور مدقم هس زوتوا هداز ینآشو مدقم هنس یمرکی وا

 ۱ عید رغ یدنفا هلادبع هداز یرد قباس مالسالا خیش نالوا مقم ایفنم هداسینغم
 ۱ ۰ یدلروم هدعاسم هنتمافا هدنسهباخاحاس عفاو هدکس هلا قالطاو وقع هد والا ۱

 ۱ ندن را ولهاب کم نالوا فارشالا بش هد هملع تاهجوت نانلوا ارحا هداننا وب ۱

 قیدص دم دیس یدشح یدنا قفوت نانلوب ندنناقاعتم كنیدنفا مالسالا خشو

 یرفس ناریاو تحهب قسا یانطا رس نالوا یتسانم هللاحر نوردناو هب یدنفا

 هداز اشاب ییطصم یسالم رصم ااسو لومناتسا هرایدنفا باهولا دبع هداز ینا

 میسر و بوسنم هنلاحر نواه نوردنا كلذک بولوا ندنرلولهاب هن رداو یهاط ريم

 وشا ۰ یدلر و یرلهاپ هکم هرایدتا مار روهشم طاطخ نالوا روبام هار

 یاغ یارغط ۰ یدا رصع هناک هداج طخ نولوا طاطخ روهشم یدشا مار

 . ردکنا یمسر یی دمش كن و اه

 ربع نم هلتهج یتبسانم هن رقم ضمب الاب هجورب یدنفا نیدباعلا نیز مالالا خش
 ههن رظن همسر یاملع راک توهمر هلوط یناقم و هد هم ها

 قلطصم یرکسع :یضاف لیا مورال مدقم ندنتتسشمو یدروطزو لوک

 نای رج راتحاصم هنالاباال هدنرلس قرهلوا ددرتم هنس هناخ كندا ك تزع

 ماقموب هسا یدنفا نیدباعلانیز بوبعاص ینا یدنفا كم تع ندنک ودنا شیلا
 فرط راد هللاوحا ءوس ندنغب دل وا نمکح یمظعت كنا هرکضندک دکن هل ماع



 ]  ۰یدردتبا ین هبهربتنالوا ینلبرا هداوالامیبر لئاوا ینا كردیا اقلا رازوس هنوپاه |
 ۰ را . یسعلوا زابن ضرع ها زادک و زوم هن و اه یاک اخ ندنف رط یاعو دالوا هدعل و 8

 0 ۰ یدرونت هب , لوس ەن ردوا

 قامو ییدنفا قداص هداز ادختک هنرن كنىدنقا كب ترعو

 اا لزرع ینا هرکص نوک ش نوا هلغلوا روعشلا بولسمو ینافربب هسا یدنفا قداص

 ی یدنقا دمر دما هداز قدص یرکسعیضاق یوطانا نالوا ندننابوسنم 1

 ا و رکذلا فلاس نالوا شلا یسهاب لوبناتسا زونهو یرکسعیضاق یبا مور
 : ردص قسا نالوا ندنسابرفا بودا یراق لوطاا ی یدنفا تاهولا دف
 ۱۳ ۳ ی هاو ید مه ینشا دات وطن لوطاا

 بولوا لوغشم ہللا قمرباق یتابوسنمو ابرقا ودنکبه یدنقا ماسالا خیش لصاحلا |
 یناح هکدت دینا یدوا + یدا هدکعا توعد یناضارتعا قوح ك هدنقح هسلا و ۱

 كققلخ هلنروصوب كلردبا درطو نن هلبیرقت رر یرانیلپوس زوس هدنهیاع بولبقیص
 یتهداز یماح یسضاق لوبناتسا هصدقا هاتهجوب هتشیا یدرتسیا قماق یزغآ

 . یدشعا ین هبهسورپ

 | یسحهساح هزح قسا ود شمل وس زوس هدنهبلع تلود لاحر ضعب هد هرصوا

 5 یدا راشفل وا ین هفر طررب یخد یدنفا اص هد یتاک راح وط قساو ۱

 ۳۳م یرهلوا كعد داسفلاب عاش رانددا تکرح هدنهلع تلودو هاشداب

 تلاح دوخاپ ندنناهبحوت زسلو كنبدنفا ندایلا نیز اما رارولوا ازج قحتسم

 | كرود لوا كنا ازج كوب كوش ود شنا ثحم ندنتآارجا سوکعم كنیدنا
 . یدیا ندنسهممقس تالماعم

 | ۰ دنراوج یسهرق یضاق بولوا یساغا یرحنکب قسا ید اغا ناملس یساغا یرحیکی
 و هنغعط وفك یا بولوقشوق نداغا دج لبلخ نالوا معقم یک ۱

 یرلشاط رانعو هدن راشا 0 هد یداح لالخ هک ونلاح ۰ یدشم ردتا ۱

 راک د رالع ضسو ینو زرع نان هاد رش رجوا شملغارب ندهحیک هدنرزوا

 رخاوا نوجا فیجارا نکس هلکلروک رلتراشا یک قفلوا باص ندنرازاغو

 اغا نسح یسادختک لوق قبرظلا بسح هلا لع ا و
 ییطصم فرش نالوا یسادحتک لوق هر یخدواو ۰ ردشلوا یساغا یک

 . ردشمردتا یی هساوبس یا نو وخ نداغا

 لا یربخ ییدلبا تافو هدکننالتس كتیدنقا بلا فی رش هدانا لوا |
 دیدناتاذرب همکلادندش ۰ یدنلوت هدنتراماهمرکم کم ردق هنس ید یعرکی ۱

 (هدالب) 77
 س



۱ 

٤ 

 هک ۲۰۱ چ

 هدانناوب ۰ یدشم رز ادا لو ل نعى اس ۳ ىلع 1 رز وا ی دنل وا ناسهدالا

 ینا ردا او زا یدل وا توف یخد ك دمت هداز كب یضف ینا رفد

 د دصف حرش نالوا یس هدر 0 بولوا توف ك د هداز ك ید

 E ید ر ردا نوش لهان عا 9 نوفدم هح رار E یهدزرب

 ۳9 روت ا رب دا قاسم ۳۷ رش د ھر د 9

 هاتهح ی ات بولوا قض ك یرلء هرتاد ینویاه یارس وش وط

 مراصمهار | شما هاح رض اقاس قرهلوا رداص هس هدارا هنعسو و دیدح هدانناوب

 ا اا ىع د هناح رض ۳۹ اشنا قراصم ۰. یدسشم اوا بصز ینا ا یدنفا

 ندهناخش رضهلک |نوکت لاق و لىق هدنرلهلشق یر حکم وید قجهنلایم دلالا تس هسخ و

 .ردشل دا هلا وح هاشابیبع تار یسلاو رم یه وسل ولل و قحهنل وا فرص

 هد ولو ماتخ یساشنا كنو باه یارس هدلاح یرلکدتا وکتفک ود قجهنل وا هوست

 هعزانم ه دز راس تویمهشالم اب یغلحای و كنا راد رج دک دتسا تب ره یتقو هعایوب

 یاو هاتهح ییح هل وا علا هش يلح نرحا همایو : E EEE ا راقح

 روهط هل دام و دن یرلتعاج ز 1 نشد کس قرف ی 7 توسم كف انها

 ندنن ودح هد صر هاتهح يدتساكعا ص ہہ 2 هر ودنک یشاوب تعاح مھ بودا |

 | هلداحم رب 0و رارف هرزوا یعا و ارش الان ندنف رط ی اه قرهل | وا فوخ

 . قا هرو نانلوا هوالع هاش ر )ع هدلد ۰ ردشلدا فرطر

 ناطلسس یصاخ هدنن واه یارس شاطکش یسهحک یلاص ینکیا تك هدعقلایذ

 هدیال وط هسلصا یه هدهط وا نالوا یبسم تكياطلس هما ه ربعص مراد ناشلا هلع |

 شخل وا اّفطا هلا EE موخ بقعر رد بودا یل as ندموم ی شملعار

 | هههاهاش تاد یرللوا شعاپ تونمهل رار وق هراح ك اوکرب هلا ناطاس هسما هدهسدا

 . ردشلوا ملا نزح بجوم

 ناخوراص 4 3 وسلاح بولوا توف هدر < الاعسر لالخ غا ناسح یلعوا نامع هرف

 هلغفل وب ندنما لا ءدهع كنا یرارامتو تماعز رک او تاعطاقم ٌهفاک ڭغا

 4 رب

 ندنک ودایراح ی رلد وه هدنل وف هب ر وا ثسل لوطانابولوا ندهلغتم یرالعوا نامع |

 ك ند عوط قر ره رات روق ندنلا هناغتم یخد یلاوح لوا هرک و |

 أ
 حر مظاعا ہرزوا كمل رب دّتسا هراداندبلاع باب

aEاغ لو روم لا رس یافت شا ناو  

۱ 
 ه رق قحا .یدشلدا لوح ام ك یدىع د لاحر هرزوا كعا طض

IS 

 ا كياذر ندهلعتل ود



a ۰ 2سوگ ۲۷۰۲  

 ۱ کارت یاد ےک هنصوصخ ف کا تونلوا تصابیرظاب یا ناو

 ۰ ردشلردنوک یلاحما و رخاوا نوجا یت نع هناخ وراص نامه

 ۱ تولوا روقو ك قحا یدا د ندنلاحر تلود اح یدنفا ناهعو

 ٣ هدلومناتسا ینا ید یدنفا تلاح ندنکیدغا صصمتو ورفرس هیدنفا تلاح
 3 . یدر ر دشالوط هدرلءهرمشط هللاراشاا سسخ هل و نوا شم د رح بوی وط

 یاسا هسلو هدتمدخ ولرده و هدهرن ره اک للج هن راق و هسیدنفا لاگ

 .یدزعا روصق زوج هدهفط و

 ڭكنىدنفا ا و الم تزع هداز یەک روهشم ALS كندا تلاح

 ك رەد رکسهب هفص یدنفاتلاح هلکمر و رخ راقاشوا یکی رلک تلنس دنفا نانع نیا هدنناب

 قرهلوا حتم الم تنزع هسرزوا یسعا عییشت ردقهنشاب نادرا هدنندوعو لاقتسا

 لاؤس وید هل ببس هزکنافتلا همنیموب یدمش یدلاق قلانف كکیدمنا همداوب مدنفا

 ۳۱۰ دنا دنا قلا قوح همداو ن تواهدنناوخ یدقا تلاح هدکدتا
 مرومهلایناراو كلبدنفا ناغعرب هدنرزوا نکل مرولم هلاهدیناح مدربق ییذوفن مدلا

 ۱ .ردلوقنم ندالمتعی دلوا شعد مرو هلوا روح همارتحا هلو هم روک نوحکنا
 ی تا O و یا شن عیب شا تن ی تست یخ یا فو

 | هلک ۰ یدا یراح هرزوا لاونمو یسهبلخاد روما تقولوا كنەاعتل ود |

 | . هنس هح راخ تهج یدمش

 * یلاوحا كن راقاح وا برع #

 هلا بصغو ذخا یهبمالسا نئافس یرلکرک تسار هد زک دقا یراریلاوق هطلام امدقم

 ا یلنارطو سنوتو رارج یک یرلکدتا رسا یعالسا لها نک هن رللا

 ریلاوق ارخوم ۰ یدراردیا ارجا هلینیع ینهلماعموب هدنقح یرایک نایتسرخ یند
 قرهلوا تسر كنهبرحو هرب تراجحت هدرب یه ابوروا لود بونل وا اغلا یاحوا

 ترافوبصع قنرا ید یراقاح وا برغوشا مزب ا رظ هنسرلکدتا مالا ینسارجا
 ۱۱ لا نت دولک رال یراکود هلو تراک هد وکزاو ندهدافتسا هدنلوب
 ندرلنابودا هاصمدقع دوخت دوخ هللا اوروا لودو ۰ یدراردا رارصاو ماود

 قر هلو رو هکدتک راد وب ۰ یدرارولا یخد هراب رادقم رر قر هلوا حلص لدب

 ضرع ید هنم راک هبلعنل ود هعمن و هنسه راحت اتش هباحتم لود یا تراس و

 ندیلاعباب باح هسرز وا رلاکتشا نالوا عقاو ندنق رط یمارفس هناحتم لودو ردا

 ۰ راب دل وا زملا افصا یخد یااصوو ماصت نالوا ارحاو یا وا نالبر و

 كن اقا وا برغ دعبامف كردا دبازت یراتردقو توق كنه رحم لود هکولاح

 ۳ ( قلئاصروق )



 گز ۲۰۲ رج

 ات تازا ندنااقا جرج ها لمح هت رام راکبسخ
 . یدرارویدیا هحاسم اقوم ندنراقدلوا طوب ص هب هبلعتل ود

 نکیآ هدکعا رارصا ردقوب الاب هج ورب نوجما عنم یت راجت یجنز ولهرتلکنا هکیدلاق
 یرلنابتس رخ یراکدر وک هلا هدب و دنا بصغ ینسهب راجت نئافس ایوروا كنقاخ راقاح واوب
 راسو یکحهمهدنا لمحت الصا هتیراعا مادختسا ويد هلوک هدنهاکشس كنابوروا
 . یدا ندناماسم ینج هلوا قفتم هلکنا ید كسراتلود ابوروا

 ندن رلکدماسی راتردقو تنکمهج رد كنايوروا لود قرهلوارب ندلاعلاوحاران|

 رد یرانا هللاقوس امن ودو رکسع هیلعتلود هلتهج یراقدلوا هدکعا رارصا هدلو ود

 نکرولک مزال قمل ا هماظتناو طابضنا تحت ییهمیسج تاایا جواوب كردبا هیبرت یک

 ناحهدلاح یراقدلوا فقاو یک کرک هلاع لاوحا یرثک | ید كەلد یالکو
 نالوا یران رک زور راسا کل و اخاف ا

 ههجراخ روما هنسهحشمر وج هفرا هابوروا كردا رظن رصح ههبداع طاصم

 .یدرارومر و تمهایغد هننرومایراقاح وا برغوت ندن رتکدملل اتقد رظن فطع

 «یدراردبانطهلک ندنقح كس راقاح وا برغایوروا لود یعوح ندتلود ناکراو

 | طیاورنالوا ههیاعتلود كس راقاح وا بر هدیناحاراظن | هسیا یسهحشاسم كلا باب

 ۰ یدا هدکمر و فعض هللعم

 ییدر و « یلاع باب هدننمض تیاکش ندنراقاحوا برغ وشا تا اک اا
  هشياوب هبرح لود هسیا زافلوا غارفا هنسحتسم بلاقر صوصخوب هدیمسر رب رقت

 هدک داغ رصت وید ردراقج هلواروبح هکملیا فرطرب ییهلناغوب كر هرو تروصرپ
 . یدلر و باوح ود زما هلخادم اعطق هتیرلهبرح دعاوق كرلقاحوا هیلعتل ود

 دع لقتسم لودلا نیب تموکح نالوا تسب رس الماک هاب وب هدحاو برح هکوبلاح
 نالوا ههبلعتلود كنسراقاحوا برغ هدهبقیتلوب راظنا نوک لوا هتسیا ندشیدنلوا

 همدق»هرلالب كج هلک هنشاب كرا زج ییاوج وا كنبلاع بابو شلزوج یراتیعطباور
 بص هدنشس یراتلود اسور و ا ولهرتلکنا هن رزوا كنو و ۰ شل وا

 یک هدنش كنسات نرش یسهدالم هنس شب نوا زوب زکس ا وام ا
 . یدا شہلا قافتا «هلواقمرب هدنسهححا یذ یسهب رم هنس زون وا زوسکیا كم

 ونشا تومسقا لارما نالوا ینادناموق زکدقآ كن ولهرتلکنا ینم هقافتاو هتشا

 یهبحلص طارش یتا E هاب راقاح وا برع هدنلالاخیسهنس رب زون وا زوبکا كب
۶ 

 هعطقف ش و ولراما ج وا هعطق رب هدنر زون وا تن رفا ترام هلغلوا رومام همظس



 | رازجهیناغود بکر م ندهنوقسارب هللا قیربا یدو نیتقرف تردو نوبلاق رک |
  eیدنروک هدنهاکش :

 هنس ولسن وق ریاکنا مقم هدرتازح هلا ناتفرفر ندنف رطلاربماهس | مدقمرور دنح

 رع یینکب رک ارج لاخرد هدنروهظ اف ود بولک نوتکمرت واز ۱۳۶۲
 ا ر درو اک و ندنک ودا شفلوا سا یسفلوا میاست 0

 ۰ یدر و هناشاب رمت و

 ۰ یدا تراىع ندنناس یی دل وا یی ولط« صخا صوصخ و طساوتم ۱

 6 والوف یدتسیا هلاکمرارکت لاربما ۰ یدتا عاتمما ندکمش ِِ اشاب رم |

 هدا زالوا لوبق هلاکم ردق هتعاس ییا بوزای بوتکمر هناشاب رع رارکت لاربما |

 زس هراح شان رمع هلکم ا مش رصت ود م رک یرهشو مردیا هب e وک |

 . یدربو تصخر هب هلاکم |

 نینابلحیسو اندراس یتلود هرتلکنا هد هلاکم نالو عوقو ینوک نر كناسن

 هر رب كرانوب ندنکیدتیا مازتلا یهاخادم هنیروما مظنت كنیرلتل ود كنملفو

 : یداسد ربا تلط ینس هطاصم هل راقاح وا

 هدک داشب رک لکم را رکتیسادرف هرکصندک دتا هرواشمهلنادقع سلحرب اشاب رمت

 یخدوا هلععلوا ضوف هنتلود اندراس یب هدل زیونج ندنفررط لارمما هرک ون

 ول هرتلکنا هلننمع یسهاصم كن راتلود كنملفو ابندراس هلرتازج ردلخاد هدابندراس

 قفلوا هلماعم هلهج وو ید هدنراقح نیکتروو نلوبا و قلوا یک یسهلاصم

 ۱۳ یولسوق یثد كاابندراس یسولسن وق زیلکنا عقم هدرنازجو
N RAR۱۳ ا رکنا نونل وا دازا یرارسا .انتدراس  

 هدرنازح دعا عفو كلربو شوع رشللا ه ول راز د ها یا لا ا

 قفلوا قالطا رار بسا دوجوم هلبا لاو عفر ییداع قعاللوق هلوک ندرانایتسرخ

 نایرح هد دش هلاکم هس رز وا فلاکتو . یدناف لاقم هوالع یخد یرلصوصخ

 كنیراریسا نایتسرخ دوجوم یتجنا بودیا لوق ین رنک | كفبلاکتوب اشاپ رع كلردیا
 قرهلوا ا ر لکشم هجرلقاح وا یرا لدا دازآ هلبس-اطعا لد شورغ رشللا

 لوق راساد دانا راشلوا یک كج هدنا لوق یرلکب سللارطو سنوت ی هداموب
 هد ول روص ندهماعتل ود فرط ا ا راصوصخ و هل رام وب ۲*2 2 لایک ثكماعا

 مزال كلر و رارق هروک اکآ ها رول روس نامرفو صا هاهحوت ندنها دا فرط |

 نانلوا نیس ندقف رط اشاب رمع كردا تقفاوم حد لاربما هروصو بولند رواک

| 

۱ 



 گز ۲۰۵ =

 ۰ یدلبآ تدوع ید RS وا ET و زیلکن 3 اوا

 هلکجا نوکت لاقو لبق هدنسهرا ولر ازج نکیا هدهار یانئا ونه لارما کولا

 ت دلوا لئام ها هو ضامتا ندس لؤاقم نالوا ا ل قو
 عاعجالاب لذارا ردق كم کی | ایمن نوک یحندرد یمرکی كن هرخ الایداج یتیم

 هعاسم تروص یخد ندب راف رطناطااضو لاو نکیآ راردا تع نع ی عو ا
 هلال هردناب هرتلکنا هدرللحم مان نارواو یورو بونا هلحاس ناه هلکلرتسوک

 هدنتلآ یرلقاا بوترب یترل هریدناب زیلکناو ماع لتق یرلنابلاتا ناراقبج ناحع
 هدارواو یملاوتو یلس هج وزو یتسواسنوف ریلکتا هقش ندک دما رقح دره
 . راشعا سحو ذخا یی رایو هع زیلکنا نانو

 جارخاو یه نوجا دات كورا رج ناه قسیلوا لئصاو هک ا و
 درهشلر ید یساش ود كنملف نالو هدنزاغوب هتس هلا یسامت ود زلکنا نالوا |

 ندبا قبس یلاربما زملکنا ۰ رابرلک هنهاکشس رتازج ینوک یجنح وا كلاوش یس هل

 هدنساصه ا ثكندم و یدو تام تعاش ج وا نوحایاوحو یدروص یتفک كن هنتف

 ۰ یدللوا ماود هه راحت هلصاف اب ندننف رط ردق هر تعاس هحیک یدشرک کک

 ۱ ی یس هناس رتو یمامت ود فا ادعام ندننقرفرب كالا زج
 ِ هب هما اصم دقع هلا ول !زیلکنا ج ولرازح یاد رف ۰ یدلوا وح ںوناپ یسهشا

 . یدلوا روبج
 | هدرتازج هقشت ندک دسا لوف لکن نالوا روک ذم هدالا ولریازح : ٩ هل وش

 | بولوا روبح هقالطاو هیلخت لدب الب ناه ی رالببس كنبراربسا ابوروا هلمجاب نانلوب
 1۸۱5 ) نالوافداضم هلاوشیس برش هم رز روا تا یا ۴

 ۶ لارتما ییلکم | نا وار اب هد قوا مرکب تل رفا
 (یزاب ی ) هلبا ولر ا زج هرکص زور دج ۰ ردشفلوا اضما همان هلواقمرب هدننب

 . رونلوا دارا هبراقر (۷) و )٩( هد اتک لی ی راه وت لر اهمان هل واقم و

 ب رګ لود : هک هلبوش ۰ یدیشما روهظ لالتخارب یخد هدنغاحوا سنوت هداننآ لوا |

 . یرلساد یراقاحوآ برغ هلکعا یفرت و دازت تاق تاق یرلهس رح وق كنابوروا ۱

 یرات ور هرباد هاتهح یرلقدل وا زام هروا رام ی راکرلک تسار یک یلوا ۱

 ا باس اکو + رایدبا یی هدف نر
 ۱ ۰ یدبا راشمالشاب هلاقو لبق هدنهبلع كراکب راكب .

 . ناول ميهارباو یثاب یلدو نابوج ندنس هفثاط یرکسع هدنغاحوا سنوت هدانئاوب
 اب و ی سنتا ی تن اتم

 ردش لوا دقع هلواقمر اقف وت هس ها زیلکنا ید هدست یلاربما یل ود تكتمل



 و ۲۰۰

 رلکب سنوت كردنا لالضاو لافغا یتسهفناط یرکسع دسفم رفت ترد مان یلاکتو

 قافتالاب هله ورک ضرع لها ید اشاب بودا ماق هلاتقو لادج هلا اشاب دوم یسکب
 سن وت هعطق شب نانلوب اهم هدنس هناسرت سن وت ابقشا هورک هلکمنا قیضت یرلنا

 راعشا ی راکجهدیا كول هنلوب قادیدنابزاو رارف قرهلوا راوس هنیرلهنیفس كلکب
 ناه هلتهج یرلکدمریو اضر هصوصخوب یرلنادوق هروک ذم نئافس نکل ۰ راشعا

 هن ورطاب بود هتناعل یسهطا هطارب هدنهاکشب یسهعلق نیراو انا لاک هدهروم

 ردناراذک و تشک ەد رک دقا هللا تعجر 13 ۳ جارخا ههرق ینادوق دحا

 سنوت میقم هدنوتم هدکدتنا دورو هن هلکسیا نوتم یسهعطق رب ندنرلجا رای دلوا

 كردا رارف هقرط رب یر یه ك ركسع ی هدنحا هلکعا طبض ما بقعرد لیکو

 كنبراخت ایوروا لود رک قرهشال وط هدزکد هسا یر رکد راشلوا ناشر
 راشمشود هنسهععاد كما قلىدنقراص هنسهراحت نتافس كهبلعتلود یاباعر ك رکو

 تشک ۰ یدقح یراناصروق سنوت هدرب نکیا هدقملشارغوا هاب راد دنابزا مور
 ناه هدا رول وط شرب هدهرنه ندهموق یادقشا هدفدلوا لصاو هواه عمس

 هرزوا قفلوا طبض هسیا روللوب هدر یه هموقص ننافسو قمنابق بیرت یسازج
 | . یدلردنوک هدکا صاوا هدجر لالخ هف رطره

 ندنراقدل وا مهد ا ضرعت هنسهب راجت ناف اب وروا روا ید یرلساد ارازح

 ۳۳۱ ۱ ترا لات كنهلع تلود ةع ندا راذکو تشک هد زک دقا
 ندهلع تلود فرط یسهداعاو در هناا كنه وصغم لاوماو . شذشقلاق هب راغو

 رتازج هکوبلاح بولوا یرایرهش بضغ جیهم یراملبا تفلاخم ید هدقدنلوا صا

 رازح بوزاپ اِ هلا دورو ههراس لحاوسو هرمزا ین ردم یراهنفس

 هیولرتازج دعب اف ندنک و دیا هدقل وا ادیب هلبهیس وب جنا یوقو تسح ا
 هیلع اوا هتلود نیرومام نانلوب هدلحاوس هدلوب وب كرهیدیا غاسب قلزای رکسع

 وللثوا دعب اف بوریدنبا هوص یرانکل ولرتازج هن رزوا كلوب ۰ یدیشلزای
 هاب رانا زای ی وفع كنب راهناس ارج هرزوا كمامتا رادتبا هیازسان تاکرح
 كنغاحوا رنازج قباسلافاک بولیربدلاق غاسی روک ذم قرهللوا هدعاسم هنب رالۇسم

 غاسب وب ۰ ردشل اب هیلع یماوا هدهدعقلایذ رخاوا یواح یتصخر هن رب رحت رکسع

 یتایا رازج هللا لامعتسا هدناحاوس هر رب نواه یامتود تدم رب هنغجهل ر دلاق

 هدزلا الاح هدساروا یک برغ سلارط یدیسلوا شغل | هماظتناو طابضنا تحت
 وللثموب نالوا عقاو هج هبجراخ لاوحا كلود یالکو تقولوا + یدروتلوب
 سهلس د یشر هقشل ندفسأت هنس راروصق

 ۲ (كا)



 a ۲۰۷ یخ

 هدن را هلام ی رالارما كنماف و زیلکنا هلا ولر ازج لا هج ور هکر داو ی سع كا

 | سیون هعقو نامزوا یرلنا بویلوا تامولعم هجبلاع باب ندرلهمان هلواقم نالي
 . ردشملا دق هنح رات كردا هجرت ندسنجا ناسل یدنفا هداز یاش نانلو

 "ةعساو هحر هلع هللا هر

  نداروهظ هدنجا هب رصم رک اسع هرزوا ینیدنلوا نایب هدنس هرص ییاقو هقماس هنس

 | هدلالتخا لوا اشاب لع دم هدهسیا شلریدصاب لا برفلد برق رب لالخا

 ۳ كر هروشود هعاز وط روت ی یاسور نالوا نم جا تنابخ ةه

 فک رجا هللا عقد هف رط رر ان او زاملا ک ردقن و قلآ

 . یدرتسلا قلوا EET تسل رس

 ۱ ۰ یدروف یرم دن قمتعاط هلا هسعل هدهبسانم عقاومو جارخا ندرصم ی ر٢ سع

 ڭوس EIS ۰ ید راقبح ی رالعوا ادا هرزوا قمالاف یحهد ۳ هل رکسعو

 نوسوط نانو ہد مصم .یدا هدنجحا دیعص هلغل وا 7 لیعص اشاب مها ربا یعوا |

 هدیدورو هرصم نده ردنکسا هدنطسا وا ت یفص هس ار واوا وتشا ها

 هف رط وا هرزوا قمروئ وا بوروق یراودرا هدنف رط دیشر ید یرااشاب لسمساو
 | ود ج روګ ندشعانا صاوخو ۰ ید ردلس هرانآ یتسهفح تو ۰ یدردن و

 یشاب للد هدع ۰ یدر و هننعماشاب نوسوط ییاغا دحا یلوللدم نالوا فورعم ۱

 یاد رک رس لاما کوکو هل یراسو تنوصو انا ی
 ینسهبفخ تان كنماوط شاپ نوسوط ۰ یدردنوک هتناف رط طایمدو هوش ید

 ررب در, یرکسع که دنتیعم : هک هلبوش ۰ یدالشاب ندکبوحم هرزوا كمروتک هلعف
 . یدغاح هشنناپ نوحما تروشمر هرزوا كما مادعا هدعب ۰ یدتلازا قرهدراپا ۱

 « یدردلس یفیدلوا تس ءوس هدنقح کب وح هلغلوا لاح فقاو هسیا یحروخم |

 كتقولوا هک ولاح 8 لبخد هب هةناط ر ندرللباد كب وح هنرزوا كلوب

 . یدروللوا هیاج ندقرط قاحوا لوا رانشود لبخد هغاحوا رب هعداعو فرع ۱
 یسءذ رک رسد رلنلد ام وغو یردارب ناق كناهابلع دلار و ین + ۲
 ید رو و
 فقاو هلاح تقیقح اشا ىلع دم طقف ۰ یدم هلمای یش رب هدنقح كبوح هلتهج ود

 راهدرک رس هلام رالعوا نس هللا باج هتناپ ین روح هدینانلاعسر لالخ قر هلوا

 هدینزو اب یطضم هل یعوم اهم یدردلرا ناز د یو و عاری اا
 كنهدعقلا یدو ۰ یدّسا تافو اغادحا رادهتیزخ نالوا فورعم وید هتراپا وب



 نزح ییردامو رد كرذبا تافو ید اشا نوسوط ندنوعاط ینوک یجند نوا

 ۰ یدروس ینا هدایز كا هدنما یرالعوا یرد یدک توعار هدنحا مامو

 ۳ ۹ ند رد قر هلوا هحوتم هدابز اکا ید قاخ هلسسح واو نسخا

NEL ۱۰ ید و  

 نالوا 2 a ورم د دمر و لص:م نام :کللاو ماشو ها كا ندّقام اب لبلد

 8 ردشعا تاف و هدانناوب ید اشا فسو رزرو |

 ۱ عح هد هدم مان هلغند ندناد وسدالب یس ااش هب رصم یایها نالوا دو رطم ندرصم

 0 ندلاح وب بولوا هدکعا شعآ ردق كج هل وا ندقاجا كر هڪ اقرار سفللابو 2 ردیا

 | او نالوا یرلکوس كا ةو بولوا توف ی او یدا ششعاضوا و

 كب نجرلا دبع یبات كکب نامع یدارعو ینلالا كب دا یداماد هللا كب بهار
 ؛ یدیشلاف یرابضعب ندكلاغو ارعا كوكو بوبا كب للعو فسوب كن ناعو

 ندنرلحا ران وب . یدا شلک نهوو فعض هنساوفو شل وا یتافرس كب : مهار او |

 ۰ راددردن وک ه رصمنوحمآ تح صو وفع بلط نداشاب لعدم هنس و یی ر ما فشاکے اس

 ۱ جارخو كعا تعارراو تماقاو له هف رط 9 ندرصم راد یرلاع ا ا

۱ 

 ۱ ناما هنس راناح هل راط رش ك اا تفلاح هن صا ثكناشاب صا و كمر و e یخارا

 ۰ یدشروک هلا اشاپ یلع دم یرلک هرم فشاک لس ۰ یدیا ترابع ندکماید

 : هفشاک میلس یدنرک وا شلاق يک شل وا مکی دروص یتلاوحا ككرانم لوک ندنااشاب

 E . یدردنوک همانناوح هاما هلکناو ۰ یدرب و هتطع هسک ش |

 كج هب ے اناج ندیلاهاو نمهلیرب و هعطقرب ند هب رصم *یضارا هرانم هلوک هکیدیاوب
 هزوک هنلاح كس ر یه هدن رلکدلک هرصم و رولر و ناما هتنراتاح طقف ۰ زامهلب رب دلا |

  هرللوا ییردق . رولدا تیور ندیریم بناح یرافرصمو رولر و یوامو 4

 رول رو تانصت و شام علام اغلاب هرلثل وا هدناملمع و راتخاو ترومامو بصم ۱

 ییدلبا تافو هدهلغند كکب مهاربا لوس بویمع قوج یسهرا ۰ یدیشلزاب وید
 ۰ ردشلک یربخ

 ۱ رلنم لوک رکصندنمادعا تناشا سصهاط نارمیمهک ردالقنا دوس هب .oA ا تقوا

 فاوط رانا ئ کس كرت ٩ هک مصم هدن راکدتسا مک هد ورڪ هما ا

 ىدرلرولا نداما ی راش و شاعم بولوا PS ا رلهب کم

 ۲۱۳۵ ده تل +۰ یدرولب رب و ندنرالک كکب مارا لوس ینانصت تكناشاب ىلع ج

 ردراشلوا جاتح 5 ناور كعا تعارذدل

 ود او كنبراروم ام تموکح اشاب لع دم هتسوب

 ار



e ۲۰۵ 2 

 ا هناشوطوانب هناخهسدنهرب هرزوا قفلوا سیردت هضار مولعو ۰ یا غاسب بص
  كوکع كوو ۰ یدلوا ردا ماها هنشورت كمیانصو تعارزو ۰ یدردتا افنا

 ۱ كر هر دنا هب هب ردنکسا یتالوصح كالسن ره و كرهریدتسا اشنا رانش قوا

 ۱ هلا ا رثکت هدشوس رو ۰ یدالشاب هفعازاق هبلک غلام هلا حب هابوروا

 ۱ : . یدریو جاور ید هنت راحت دنه

 رک دس یهدنلاصتا هبردنکسا یار رها ماتها هتنربمعت كنس هعلق هب ردنکساو
 | ییضارا قوح رب یشان ندنسلوا مدهنم لدسوامدق»هک یدل وا قفوم یخد هنس اشنا
 ور نزار لوس اھا رعد یساشناتنوت : یدنا هدقمصا رو یا

 لرد هدا رع هنا رکن یادواواو رام فرضا و وا اش ل
 ۱ هلتهح و و تمدخ نسح ههنس تطاس ید ادق هقش ندفدلوا قفوم هراشا

 . ردشملا ترهشو ناش سد هحتلمو هحتلود

 ( ۱۲٣۳۲ هنس میافو )

 كناغا ھارا یسهدو و راصح هرف ندن رلکب هرد یلوطانا و ندنهورت هملغتم

 یسلاو راکدنوادخ یسارجا كنمکح هاععلوا رادصا نواه طخ هدنقح یادعا

 بوراو هنهاکرد یلو شاتکب یحاح هسا اغا مهار . یدشُمل وا هلاوحهاشاب هللارون

 رهشکی و رهشرق یتیفک اشا لارو ندنفیدنلوب هرزوا تماقا هدنا هلبمدا رفن دنج

 هلعامتا ره چوا کیا موق هدمانناوج ییدلا هللا راعشا هنف رصتم یراقاحنس

 نوحا هظفاحم یا ید یرکسع لبلد ردق شهلا ىلا قحا: بولوا هدهاکرد لوا

 بولوا تسبرس ےدق زا یماضق شاتکب یحاح و هدکعا راذک و تشک هدنفارطا

 ندقف وا ناسا یدل وا هانقع وا توان .ندفارط هنوک هو و
 ا تصرف كموقم هدقدنلوا ضرع هتداعسرد ندنفرط اشا هللا رون تیفک یشان

 مرغ لئاوا نوجیسلردنوک هتداعسرد كنعوطقم رس ادعا كرهلدزوک
 ۱ ۱ ۰ یدلزاب لا ما هنکلبلا و نامرق

 | هدر نکل رونزاپ نامرف نوعا یادعا كمدا ر یلاعباب هکقاب هفاقسشی راق وش
 لاوحتا كنتکلم رول یاو طوب رم هغاحتس یف و قفل دلو هد
 راق روو «شلارق هلن و هتشیا اکو ا ©

 یلاع نامرف امدقم هدنقح یمادعا كکب هدد یلغوا ىلع كوك ندا بلغت هدساس

 كب هجا ینابعا یساضق قینالوب عقاو هدناخاد یعاحنس شعم هدلاح یی دلوا رداص

 یسلاو باح هدنقح یرامادعا ید كرلنا هلکعا بحص ینا كب دجا یردارو

 فک نرم هدمرح لئاوا هس هاضاب ردنلق .یسلاو نتعرص هال اشاب دجا

TD 1 TT 



 af ۲۱۷۰ ی

 | یمدآ نشود لبخد هدنتب ككرلنا بولوا هیشح و لئاق به یقلخ ككرلاروا هکویلاح
 هل رظن م رح نوجا ییدتا هاج یی هدد هکب هجا قرهنلوا دع تیج یاضتقم هاج

 یعیمص هنسارحا كل رماوب تنم هخدنلوت هدداقتعا و یخد اشا ردناق ۰ یدزامهلقاب

 هس راو هسرزوا كنسغق ندهبلغتم یهدلاوح لواو ۰ یدص هدا تبشت قرهلوا

 ۳۱ ادا سام ت ار تصرفو نصح هداروا بوقح هنعاط روک

 هیلعءانب ۰ یدیا رلرسک ییلوب جح هدن راکدتیا لیکشت تیعجر و ردیا ضرعت هلیس
 لصاح باطم هلبس هلازا كنب رلکب هرد یهدنراوج هغدملوا طض الماک یغاط رواک

 كناغوالع لوک ندن رلکدملس ینسهفارفج لاوحا كناروا الکو نکل ۰ یدزامهلوا
 . یدراردبا نظ رربویلک هلوصح یشیاساو نما كنس هداح سای هلبمادعا
 هدربمزا د رګ هده لا قو یدوهشم مرج رب كناغا رمع ینایعالا نبع ٌكرممزا

 یسهماقا هدلحم کد هلتهج ینیدنلوب ندن رالغوا بتاک نالوا مکحتمو ذفتتم وربندهنوا |

 اغا رمع هلکمنا اهنا اشاپ ورسخ ایرد نادوق نالوا شمارغوا هربمزا هدنک ینموزا
 ا اح رخاوا یتلتاعا شا تمزاو یدلدمارومام هتماقا هدوللدم
 ۰ یدلروس هلاحا یلاع نامرفاب «یدنفا ینطصم هداز یاح ندهبرود *یلاومو |

 بو ود نده رود یدتقا هللا دع هداز یرړباح نده رود او ندنفارشا بلح

 اا ااف هوس جرخرابتعااب هدنسهیاس كنەداز یرد قرهشالوط |
 | هل و امغر هفاس فلخ تقولوا ۰ یدلدا ین هناشک هدهرصوب هلکمنود رود هکولاح

 . ردقوب تجاح هغمارا هبققح باسا ندنغی دوا هدنمکح تداع قعای رابش
 هدانناوب هلغلوا ندنساضتقا كرود لوا ید یرللنع قبص قبص كنرلاغا یرحیکی
 روفکت هرزوا یرب رقت كناغا ییطصم ینلخ هلا لزع اغا نسح یساغا یرحک
 . یدنلوا ینن هنغاط

 هلغلوب ماتخ یسهعلق هلق عقاو هدنهاکشب یلوبکین ند هیناقاخ عالق کهدنسلای هنوط
 هکلماستمو یناربمیم هنر هنسهدهع یدنفا ینطصم یملستم یلوکم نالوا ینسا ان

 ۰ یدنلق هبجوت هدمرح رخاوا كلذك ینلظفاح یسهعلق لوک "ءوالع
۱ 

 ماتخ هلهجو و یرلیضع ند همناقاخ عالق نالوا اشنا تسدرد هدناحاوس هنوط

 شک درب رر, كرانوب ندنفیدلوا هدیسر هماتخ زونه یسیلیخ رب هدهسیا شمل وب
 هلا هصوصخ تیر ومام هد رفص رخاوا یدقا نیس نسح لوا هحمان زور هدننمض

 موبلادعب هدرلهسیا هدکعا تماقا هدینمش یرابلاو هرتساس « یدل ردن وک هتسلاب هن وط

 ۰ یدلزای ییاعما هنکلملا وهرتساس نوحایراملس | تماقا هابساشنا یارسرب هدهرتساس

 قااسو رادرتفد قسا هدلاح ین دلوا هدایز یس هلام هقاضم كتل ود هداسا لا



a ۲۱۱ F> 

 افا هلغل وا توف هدا والا ی طسا وا یدنفا ےھارا مراص ینا هناحش رض

 زکلاپ هقسش ندنساصحال تادراوو اهنارک یاشا . یدشش هندادما كنهسزخ

 نخ | یزلت ها کیس و و نالوا نوفدم ضرالا ت ۶ هدننورد هطوا شاط

 ۰ یدلدبا م اس هلالا تس ناه تولوا غلاب هب هر هق جدا

 یشدلوا ندعمر شاراقح ندنتلآ رب 2 قملئاللوق هد هلدام صا د رح نوا

 كلزنستما طقف ردت 1 رو 1 یراملبا هداعا هنتلارب یا هلرامدآ وللئم و ه دلاح

 . رربدباب راشیا سوکعم هلبوب هناسنا
 هاغغل وا داعقاو باما یاد ىلع هسرب هحنلحم بولوا توف اشاب رع یسکب رلکب رتازج

 ادا قلروب راست تا نالوا مزال هغاعوا را زحو رادسا ی او
 ىلع هلغلوا دراو هتداعسرد هدانناو تاذ مان ظفاح یجاح هلبا تاضورعم نمضتم

 . یدلردنوک هولطم تامهم هلبا ینامرف قلناربم یم نالوا هبجوت داتعم رب هب یاد

 رازح ندنشدل وا لوغشم هلس هلازا كنب راکب هرد كف قفوا الاب هج ور یلاع بابو

 يدم ولو شود و
 تماقا هدنس هبصق نمرج رلیلاو هلتهجوب بولوا مکحتمو ذفنتم یهوجو هنردا
 هدختم لوصا یرلذ وه و شاه وتو و نانغا هسیا هداننا و ۰ یدیا هدکعا ۱

 هرزوا كما تماقا هدنس هناخ كناشاب ىلع یصراق فرصتم نمرح هلغلوا ندنباجا

 هرزوا كعا تماقا هدنرهحش هنردا یعاحنس نمرج بوللوا عفر یرازو

 هرتساس یلوکسو نیدوو هاشاپ لالجیلع یفرصتم یراقاحنس یلوکینو نیدو
 قیاس ندنرابشاب یحوق یلاع هاکرد هلترازو هبتر هرتسلسو هیاشاب یدشر یسلاو
 یراقاحسدمح و کتو هاغا نسحیحاح هداز یتفمیمادختک اشاب ناملسیسلا و ماش
 قسا نادوق یتلجاحربمو لابا ماشو هاا لع ظفاع یسلاو ماش هلهح و یک
 ۰ یدنلبق هیجوت هیاشاپ اص
 تف قع ه عز نالوا یتسا انس یس هعلق لوک هرزوا یبیدنل وا ناس هدالا

 3 هح رف ینارکفالخ هاتهح ا ا تدمر اغا د یحاح یناعا

 یسهداعا ه«شغز قترا ینم هشدنلوا سرت رارضحم هنهلع هلا كم رحت ییلاها

 یبدتا هدلوکست . یدنلوا ین هسودر ر لا عسر رخاوا ورک

 وا ناعا اغایطصم هنر و . یدرحاق ندلا یتلنابعا كرهر و هتسوا یراصم

 كتمعن ویاشاب نیسحیحاح نالوایسلاو هرتسلس هللا ترازو هبتر " هعفد الاب هجورب
 یس هنسییا زون وا وسشا ندندلوا هدکعا یدعت و لط هب یلاها بویمایب ی ردق

 یماسم قحس ور و رد دهنس چافرب هنر و ی هب هق وتعد هلا عفر ترازو هدن رخاوا |

 ه زیسللس هل رازو هنر هب اغا دعدم یشابیج و نالوا عومسمینک رخ نسج بولوا ۱



f ۲۱۲ جی 

 ییطصم هلایوم نالوا یناسعا قبتع غز یخد یتلنابعا قحسورو هیج وت یلایا

 . ردشفل وا هلاحا هب اغا

 هننسردم ضمب هد هبملع تاهبجوت نانلوا ارجا ینوک یجنزوقط نوا كلوالا عمر

 یتولومرادکسا یخد هب یدفا فراع دم هداز ینا رع هدد رص کیدلر و تولوم

 هشرزوا هلا هرفط ردق هب یدمش بولوا تاذرب نسم تباغ ۰ یدلوا هبجوت

 رادکسا قت راعلا تب قر هلاق هننرلهقرا بوروحوک یتاوذ ه نالوا الم كره
 هخه كتفولوا هرزوا ین دنلوا ر رح هدنح رات هداز یناش . ردشلوا یسضاق

 یعاظع رودص هلبا مظعا ردصو كع وا یکتا كمالسالا خيش رانالآ تیولوم هلو

 هسیا هداز ینایرع بولوا قیرط مسر كم تک هللا تارادو هدد هرزوا كمنا تراپز

 ا یرمع كرا قو هلس یسهسلا قلنا رب یراع ندیشره

 هنس هج رد جرخ ه رکو كردنا نر قی رط ةفاسم کت هلبا بوبا ربص و حوت رمع

 شمردشقاط بوقاط كردا كرادت هراسو هسلا یترک ؟ | هسلا لاح هب ۰ شمصاب قایا

 وراشیط هد هسیا شمقیچ هنناب كمالسالا خیش بودک هیاوتف باب ربا, هلی راقفرو
 یدنفا فراع هدلاح یدلوا تداع كمرو ششح هحیاخ ههمدخ هدقدلقح

 ندنع دل وا کر چو سیا تفلاح هنداعو نر ندنرقفر هدصوصخ و

 ندن راهداعااقوف تاهظعت یراکیدرتسوت هنس هجر دبا شتسرب هل دبما ششم كنهمدخ

 نالوا ضراع یالوط ندنکیدمهرو یداوع تیرورسمو طاسا نالوا لصاح

 ۱۳ درا داشتم تلخ کیا هلو - یدنا شوا لئاز هلا تم وخح
 لوز هلبا تربغ تومو یداش كرم یلاعت هلا داعم هدک دنا لوز: ندنایدرت قرهلوا

 . هنع ینع ٠ ردشلوا توف ًءاغو شلاق بوشود هنرزوا یشاط كس كردا تباصا

 مح را دع ندنسردم راک ی ولوم کسا 2د نوا كرخ > الاعسر هدع)

 . یدلروس هجون هبیدنفا ناهع هداز یدقا

 هبط تتکم نالوا داشک هدنغان وق یحانمولط هدلوبناتسا ارخّوم یدنفا ناْهعوب

 ۰ یدرابا سردنو هجرت ند هجزسنارف یط ع هداروا بولوا 1

 شمردتبا بصن یئاب محنم نوما دیعبت ندیتکم هليا باقرتسا ینا یئابیکح هرکص

 لوغشم هليا هنموح ۳1 يبدعا ظح رمعلا رخ 1 یا یدنا نامع ندنش دلوا

 ندنسودنک هداویو بولوارصع ناک هدهضایر مولعیدنفا نامع ۰ ردشلاق بولوا

 ا كندا دم قالا یدنفا مح راا دع یرد ۰ كدبشعا هدافتتسا هحیایخ

 ۰ ىدا ندنساملع رحبتمو روهشم كا كلوسناتسا ید یسکیا بولوا یردار/
 مدقالا) بوابک ود همسر هداز كب هبملع قیرط هدرارودوا ۰ هلک هددص هنیزپ

 ( مادقالاف )



 كسک | هنامودخم تارفط هرصهرا E داوا ارج الا یسهدعاف (مدقالاف

 هلا لضفو لع اما ۰ یدرولک هعوقو رل هرفط ید هللا باستنا فرش ۰ ید لکد

 E اد ید لاک لها ناقىح بول رس اضع ۰ ىدا لکشم ك قر

 مکح كن هداز یا نال وا یراهم هدط ّ نامزوا ۰ یدرولوا ناقرتساو

 . یدیا یثان ندنوو ید یلدا سو هعفو هنفح هنل وا صن یاب

 تندنفا هللا دع هداز یرد هلسه رخ تب تمدخ هنتلمو تلود هداز یناش هراع

 هسیا نامزوا بودیا فلات یناتک مان ابطالارایعم ندبط لع هدنتخیشم یلوا ةعفد

 رش هقدقلوا لاصحتسا یسهننس دارا هلا ضرع هن واه روضح هدیدج تافلؤم

 فطلت رهظم ندهناهش فرط رانروتک هدوجو رثا یکی هلوو نیش

 هلئسح قّلوا ندنباا هیملع قیرط ید هداز یاش ندنرلکرلکهلوا ناسحا و

 هب یدنفا هللادع ندکسا تودا مدقت هب یدنفا هللادع هرز وا كمما ضرع یاتک وب

 باتک یشان ندنسهدساحمو تباقر كانسح وتکم هدلاح ینبدلوا ید یناستناو ددرت

 كيهداز فاش یم هنغ دخلوا ص ص بولاق هدنس وا قدصاب تق و قوحر زار

 *رجا یرا رهش زادحلس هها رکلاعم هنیرزوا یعاریاو حالا نالوب عوقو اررکم

 كنبدنفا دوعسم نانلوب یثاب يکح تقولوا الاغ هدهسا شلردنوک کب لغ هداز اش

 ۱ ه دی رح هداز اسو شملعار هدنابسآ هش وک حد ه دن واه نوردا ینىم هسداسف

 دار و نالوا یهلع فوقوم كنا نوعا راطخا یاتک لوا تیابن ۰ شلاق
 کلوا هدنسادتبا لبا فیت یاتک نانلوا هیمست ( ناسنالا ءاضعا  رشتف نادبالا
 باتک و هتشیا بودا ماهفاو اعا نکو دا شفلوا ضرع هنوناه روضح ید كباتک

 بج وم ینینس تصطوظحم هدقدنلوا ضرع ندنف رط اشا فّور مظعاردص هدانناوت

 . ردشلوا رداص هینس دارا هنس رشت و عبط كلوب كرکو كاتک یلوا كرکو

 كفراعم و مولع ناهج هاشداب نامزوا ۰ له دنا هسااقم ینامز و هللا نامزوا یدمش

 زونه تقولوا یخد تاذر ندنساحا هح تامولعم ی هدر یاش رتسلا یتسلقرت

 روضح ینا هدرابا ںاتک لزوکر لد نالوا جو یتاحالطصا هدزعاسا

 یا مع دلت هم ناک ناطاس کنج . زامهلو لوب نوجا ضرع هن وناه

 ظوحلم یسمر وسد نوسلوا یثاب مکح هسلوا عاطم یک کرک هنب رک د :كنهداز ۱

 ۱ کما صاب تروا ینا هلا ا یا ا همسر تتار هناع ءا ءات .یدا

 . یدرلرولوا ردتقم کو هاتهح ی دنلوب و كرلنا rE .یدا را روشلاح

 فرط نوسروط هل وش ENES شم هد دق و ض سع هسا هد ص رمهع

 ۰ ردهدقلروس ارخا تاق وشت عاوناو EN ک تالهست ولرد یھ هدنابو ندن واه



 و
۱ 

۱ 

Eسوگ ۲۱۵  

 بوشالاچ قرل وا یسح هدنجا O i كنهداز نامش ًارظن 0 وش

 زمکللش هدنفح فراعمو مولع رشن مزب هسا رولوا شیاتس بلاح ردقت یمالابح

 ۰ رولوا شنزرس بج وم ردقوا ید

 ناک هنلاح كندقا دوعسم یئاب مکح 5 لا تلاس یالوا مات و ر یناش

 تک نولوا یلعوا كدا نامعن موج شک یاب مکح قق 9. E) A هایم و هم ۱

 ینا نکیا یشاب ےک اوه هدهساا شملاا قا وشآ هلئسهداز هم ولع لصحم 1 ۳ ؟ یرد

 هنب رهش هنابو ( ج ) نوجا تبابط لیسصح ایوک ندنغیدلوا تاذرب عبات هتسوهو ۱
 هدن رالو هحنلک او تهافس هحنمکح یناوجون مایا هداروا ردق هنس ییاو بوشوواص |
 ا اف ورا یجا هلاتطاو شمام هدك هبهط_بتکم بوشالوط |
 هر داعس رد هددوع قره وا دملا رفص هلتهح ی دلوا ش ملا رک هد رالم |

 كن ذقنتم ضع ناسوا فوقو هبط معو نشلک هقح هدنز رط مرگ الا نا اوت پ

 نکل ۰ یدا شوا | اطا رمس AF لمس هس الام قلوا هداژ یاب حد هل وس

 ارت هب هیط کام كندا دوعسم هل رهدافاو راسخا دل راک تودد ؟ هر هناپ و ۱

 یابرا یفیدلوا یهر ندبط اع هدنناوا ینایشاب مکحو شماشالک | ندهرکص

 نواه نوردنا تاد نالو یاب مکح هد ردع لوا طق . ردشملوا م ولعم مهلت دفع

 یناصوصخ ضسو رولک بودک هنوباه نوردنا نوک ره قرهلوا دودعم ندنلاحر
 تامولعم نادنج هدرایسشاب مکح هلتهجوب ۰ یدیا رولدا اقلا هنوباه فرط |

 هدلاح یتیدلوا مدار زمتجا یتلاحر نوربو رک نو لاحر توىعار ۳ |
 . یدرونلوا ۾ مار لاو یحصت ۱

 داتعمر و .یدلوا رادناب هدقابشا مکح تدم یخ یدنفا دوعسسم هبلع ءانس ۱

 یوادن هراهتسخ هدن واه نوردا قرەر دنلوب N یراسط ا

 : AS ے
 هعاض ردق كحهدا رسم یاراو لها كناطا هدا بودن کل د ۰. یدرریدتا |

 یهفذاح یاطا و ردنا مادختسا ی راسط قفاوم هنحا ص aE داوا

 ندرس والثم و هتشا . یدا رابا راکشلد و رودعد هل ر وص 7 كردبا ب اف سا ۱

۱ 
 تلحر ا هدلاوش فصن قرهلوت تدش یتلع هکدتنا یوادت هدکلر هلسط مور |

 اغر هنغل رادهنک كنا هلتهح و بوشود هنهلع ی رادضعب ندنلاحر نواه ا یشا

 ۰ یدشلک اخ هن ر وعش یعاس نت ردک و راقحتسا ید ندنوباه فرط

 یا یدتفا دوعسم بولوا ادم قاعو یشغ تلع هدناطلس هدلاو هدانتاوب هکوملاح

 نالی روس اشنا اددحم هد رو یب رش عماح ناخ دم ناطاس حتفلاوبا هلکعا

 . یدنلوا نفد هده رت

 ( هتشیا ژ
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 بولر ورارف هل نع كن دنفا د وعسم قرهلوامشنم ه هراس باسا یعدهعق و وب هتشلا

 | باقرتسا ینیدنفا ناع الا هج ورن یخدیلخ كنسودنک هدمو راق رک ههطرور

 لجالهرکصندقدلوا اطارسهدنسءاس كنىدنفا تلاحیدنفا تح حورشم هجورب

 ۱ بناح NIS ى كن دنقا لاح | هک رک هب یلاع باب هحعاصملا

et ۳۱ r 

 فوقوم ههرک اذم هللا تقو مالسالاخیش یباختا كنباحتا هیملع بصانم والثموا
 یسطقفلوا ناعت ندنخبشم ماقم هسیا مک نالوا دوجوم حلصا املعلانب قرەلوا

 مالسالا خيش هلتهج یتیمهاو تک ازت الا هجو رب كنصنم قلا مکح هدهسنا

 هارجا عقوم یشیا هکدعا راکفا ءهلوادم هلبا ناذفنتم یک یدنفا تلاح ید

 الاغ. هانکتبسبا ندفررطر افح هدیودا ددر هناهاش تاد هلع ا ی

 ضیعهسیاهن هدب و كين قرهناوا ورتو دیبا عبطاب یمسر ضرع هسلوا قجهرویب
 نکیآ راو هداز ناش هدنلوم كنسدتفا دوفشو ۰ یدردک ررو هلهحو ی
 بول وا ید.فح ىدا هللاربخ یوتم یئا مکح قسا هدهسا احا یبصا كنسهقشب

 كنیدنفا تجب یسالم رصم اقاس نالوا یاب میکح ہدعبار ناخ ینطصم رصع

 ودنک هدراعقوم مهم هسا یدنفا تلاح بولوا یسهشاس هفراعم هلبا یدنفا تلاح

 E قالىش اب مکح امدقم كسدنفا تحهم ین هنغلدلوا هدقم ردنل وب یافت

 هلذمل وا ضرع یناحجر هراس هلثح ندنسل وا فقاو ههناکولم سلح بادآ و ندنسفلوب
 دوعسم ۰ یدلوایراپ رمشیاطارس یدنفا تحم هنر یدفادوعسم هدلاوش رخاوا

 | هداز ندهنس چوا قرهلوا روعشلا بولسم نو نوت هللا لع رادک | یدنفا

 ۱ یدنفا تحهم ۰ ردشماشاپ هدنجما تلافس قرهلوا لقعال هل وا هدنسهناخاحاس

 . دوعسم بولوا انشا هییرع ناسلو ارآ سلو تب شوخ ندارعشو ندافرظ

 ۱ تباہ هلا باقرتسا ییهداز یناش یخدوا نکل . یدا قحا هشياه هلتسن هیدنفا

 . ردشعا راکقلد هلا

 | كصاخشا بودیک زسلو هل وب راشیازسهراچ هشدلوا راومها یکلسمو لوصا كرود

 | بابسا ةاطرب ترومان نامزوا ۰ ( نالا ةلاةتس ) زالوا دیفم یسشکد

 ردشمنایقبانطاردقوب هرزوا قملوا هوم یئحم یتایشاب مکح «یدبا طوب مه هیندل

 هدهسیا شمشود ههشیدناو ههش یدنفا تلاح هلکمنا ماراو ثکم هدنسهرئادیدنفا

 نوردنا یفیدلوا هدکماانت ییدنفا تلاح اماد هدنوباه روضح كندنفا تح
 . ردشلوا لاب هدوسا هللا قشح ندنوامه

 یارسلحاس شاطکشب نیشبقوب بولیقیص ندننوباه یارس وشوط هناهاش تاذ

 شفل و هدنروصت قلوا لوغشم هلا راکشو دص هدرلاوه لزوک و قلاق هدننوناه
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 یلاع نامرف یواح یهدک | ها الا تو فو و سيفاوا
 مان رم و لاط یلعوا ومع هدننهح یعاط ی هدا لوا ۰ یدیشلرش وک |

۱ 

 3 ورک امزهنماقشا هراشایدا هلا ناش هم رللباقم اغانایع ندراشا یحومق

  تكعالاغشا بور دنلکا یهناهاش تاذ هلکعا دلوت ناماس ناطاس هدازهش یسادرف

 هدهملاع .i ؟ اما ۳ EEE 1 هناخحا وی د و یسوش اغا و یلاع باب و نوه یارس هرز وا ۱

, 

9 ۱ ۷ 

 ۱ ینغحهش وا بسانم تن وب ناب رقم نالوا یشاحتم ندقم راقح تداع ی هدهسال |

 ندروصت لوا هب اهاذ ناد هرم ردسا املا هن وب اه فرط هاسهطساو ییساغا یرحیک

 | ندننولاه یارساحاس شاطکشا یو . یخدرد یعرثد كنه [یذ درک زاو U “ 2 AE 8 جنت | 8 ۳

 یدر وہ له هنن ون اه یارس وه وط

 قرهلب رب دلاح 0 اس هلا صفر رلصافر و و رهلب ر وق یرلهدرب لابخ هدرلرب 3 اس و
 ب

 ۰ هنلا وحا 2 رلء ر EE هلکزب ۰ رد دشل دا ۱ لس راکلش

 ندنتاز واح ۳ هدب رو رط گو كنا رع 2اا هدننهح ل و وح ثلماح

 1 اک e بلح سه لا E E تىنماهدنفا رطا یاب

 هاب | اقشا ماطر كردا قاها هلا کرک یو e صضعل بوقبح هر ادىم رلقش

 یسادختک ك ناشایدمحا یسلاو باح ندنراقدلوا شمل | ز واجتر دق هلع كلتعاسن واهلاح

 هلکل ردن وک هتداعس ردیراعوطقم رس ك ر تردزون وانانل وافالتاندابقشا وراشمل

 .ردشلردنوک یلاع نامرف نمضتم قیطلت و نام یتکیدلر و لالقتسا هتسلاو بلح

 دجا ندنکیدسا زواج هنصاخ سلکیح بودناقل دقراصهفا رطایترمشعقارب هدعب

 بودا مانعا ییاعا نامع یسشاب لبلد هلا رق كبو بوطهعطقرب هتنرزوا ثكراتا اشاب

 لالخ ی a رس هلکعا مادعا یرلرف چاقر هلناقلاب هلا اقشا یخدوا

 ۳۳ وا ج ر یهتس تطووظعو شل هتداسرد هدءرخ الا یهاح
 ۱۳ ااا رفت نوا ندانقشارتاسو ندننرشع قار یحدیسلاو هقر
 ۱۳۳ اس و ااا دد روا هب ۰ ردنعمردنوک هنداعسرد
 ا رخ د كرلنا هلا لاسرا یتسادختک,هنرزوا كنشانقشا

 اا د یشا سسع قلاسو نانع یلغوا درک ندننایحتم یبهصق بلداو

 یسهقرفرب كنهزنع هدهرص ییدتا مادعاو ذخا هاسرقترب یناغوا درک اشاب دحا

 هللارکسع قوس هنسرزوا كرلنا اشایدحا ندنرلکدتبا قرط مطق كرهلک هناموطناح

 هلغفلوا مادعا یرفن ترد ندنسهنوع كنلغوا درک و کیا ندهزنع هلتاقملا یدل

 . ردشلوا لصاو هتداعسرد هدنحر لالخ یراعوطقم رس كسهلج

ESS) 



 ولن ام رف ندنه وحو 2 1 جد 7: نڪا دع ا یملسنم ر٢ ا ۱

 . یدشمردنوک هتل ود رد ینعوطقم رس هلبا مادعا ییاغاینطصم یناروک نالوا

 مادعا بوروک هلا هلسرقترب یب هدد لغوا لع كوک یلساس یخد یسلاو هنطا
 . ردشلک هلل ودرد یعوطقم رس هدلاوش لالخ هلکمردتا

 . یدرونلوا سهشت هلا عضو ههاکتسایس هل رک هل وساتسا ییردم هع وطقم سور

 قحرغ یسفنقو قحش یسغتق نکل ۰ یدرونابق مادعا هلبناونع هبلغتم به راتویو

 . ررکشم كما نیسعت ینسارو یدنلوا مادعا

 هدیدشلوصا نانلوا داتا هدنراقح ناذفنتمو هوجو یهدراهرشط حو رشم هج ور

 هلکما رارف هنارا باح اشاب میهاربا ینرصتم د زاب امدقم قرهلوا ندنساضتقم

 هدافالا یدل هنیراذکتلصم نارا یهدلوساتسا ینهداعاو در هدهاعم تحومر
 ر زاو یطفاش صراق هدهسا شملا هداقا هداعاو در بوزاپ هننلود

 ندلالالح هدازرابح یسلاو 0 نداشا لوله ییرصتم د زانو نداشاب ىلع

 میهاربا ارظن هنار رحم نالوا میدقت هبیاع باب ید ندنف رط كنا هدب واک هباشاپ

 نامنغاق هدناخاد یلایا صراق بودا هلواقم هحبفخ هللا دارک | یهدفارطا اشاب

 1 همسر و ریمعل هایسهب اعا وارا كنسەىلق یلعوا روک ندننافاضم دی ربا هدنراوح ح
 = 4 : ا
 هنسهظفاحم صا هلغملشالک | یش دلوا هدنسهبعاد كما نصح هدنا تورد وک هل اک |

 ةملق رامشالا یدل هاشاب لولهب ندنفرط اشاب نیدلالالح یصوضخ قلوا تفد
 رادتعا ندنفرط اشا لوله هان ندنشدل وا دىل قان وف چوا هد زاب هرو دم

 هرزوا قلوا همدقم هرسادن نالک مزال هرو هتها نالوا امور ینم هشیدنلوا

 رخاوا ید هناشاب لوله بونلوا هج وت یل ی یاحقرش هاش نیدلاالاج

 ۱ سازی رک لا ما وا یا شاتر سا تكناشا نیدلا لالج هدیجر
 یدنفا یرد ندر اه نارد ناکجاوخ نالوا يما انب یسهعلق هیدنق هدانئا لوا

 ان وف ی هد هدنق تس رل یسازج هلثم ندنیدنلوب ا لاء یاضر فالخ

 ندرادتقا تاجا هنر و ظص ندیم بناح یرلکلتفح کاو یسهرشک لاوماو |
 ۰ ردشل دا بصل شما اس اغا لباخ یعوا ىلە ناخ

 لوو یلعو نسح یرللغوا یحوبلاق نالوا شما دفنت هدنساضق هلم وک امدقم

 نم رح هداتنا ون یجد ناسک مان شاو نسح یعوا قم و دجحاو وانم یعوا

 هدهحطا یذ لالخ یرلع وطقم رس هاغغ وا مادعا نادنف رط اشا لالح قرصتم

۰ RE ۱ 

 هحرت هلکلک هلوسناتسا یعوطقم رش ید كنلعوا یحزوط ر وهشم هداتنا وب هس

 رولوا ناس 3 هحور لاح
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 هدرلتک رح عورشمان اغا شم یلغوا یحزوط ینابعا هزر هرزوا ییدنل وا رکذ هدالاب
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 هلغملوا انا ندنف رط اشا ناملس یلعوا راد هن زخ یسلاو نوز رط ود رو هللوت

 كناغا شم اشاب ناملس هلغفلوب ندنساضتقا كنقولوا ىرلهلازا كنیذفتم وللثمواو
 9 مو نام هنسم ید انا لغ یسلاو نونطسق بولوا رومام هما
 ۰ یدیشفلوا لاسرا تلک هعطق ییا ندهناسراو سر کسع هلس ندساوبس یتحو

 را نرومام راسو انا لعو اشاع نال هدنالخ ینسهنس ییا زونواوسا

 ۱ ۱ ی هرااو کت ناملس هل كع هناول هدنراقدراو هب هری هلبا هیلک
 ۰ یدیا راشلک هبهزرر ندفرط هتوا یغد كب نیسح هداز اشاب مس
 هلتهج ینیدلوا ندنرلکب هرد رور دو نا را کرضو بارهن ها شه

 یتسودنک یسلاها یلاوح لوا قحا بودا رارف هتساضق فوا هن رزوا هد عون

 هلاطم اعآ شعو هطاحا هلرکسع قرط یه كنساضف قوا قيم هكيدالغس
 یدل هتلود رد ندنف رط اشاپ ناملس تفک هلکمنا عانتما ندمیلست یلفوا هدقدنلوا

 یسماملغاط كلهم یکاسع كد هتحلصم هحش و ییفد كنەللاغو لاح رهب ضرعلا

 هننات یماضق فوا یک ینیدازا هبلع صاوا هرانلکمزال راسو هباشاپ نایاس نوجا

 . یداردنوک یلاع ما هج هقشب ًاباطخ هغ رارا شياو هنهوجوو املعو هنستفمو
 یدلدا مادعا یدلتوط یدلرق یداتق یلوق ندفرط یه كناغا شع هلتروصو
 لالخ یدلردنوک هللا یدنفا نسح یاک ناود ندنف رط اشاپ ناهاس یعواطعقمرس

 ۰ یدلربو یس هنر قلناکحاوخ هب یدنفا نیسح ۰ یرلک هلوساتسا هد هححملا یذ

 رلکروک شولطنوق هنب رلرومام یتیعمو كلروک رومس ولپاق هرسارس هیاشاپ نایلسو
 یصوصخ ینافلخم طض كناغا شعو ۰ یداردنوک هلع صاوا یواح یو

 هرام رک | رادربم ار وکر ومس ولباق هرسارس ۰ یداروم هلاوح هب یدنفا رادرتفد

 كنشبا غا شم رداهمنارک تعلخر رول روس ناسحا هن رزوا راس رفظم كو

 كلنکنز هداعلا قوف كنو ۰ هوا نوجما ینافلخم هکرکم ۰ یدیا قو لنحت اکو

 ۰ یدشمتک بولوا اه قر هلاق هدنلا كنابق ینافلخم هکوبلاح ۰ یدا فورمم هللا
 كنارب ے2 یمسر ندک ندبلاع باب هنا تاضورعم نالک ندنفرط اشاب ناهاس هتشيا

 . هنناندلو قیاقح كشبا لک ٠ ردترابع ندنو ییاحردنم هصالخ

 بک هلا تراجت بولوا ندنسلاها نوزب رط لصالاف اغا شم یلغوا یحزوط
 . یدشمالشاب هغمارا هنشیا ید كقلخ كدا ناماسو تور

 ۳ د ا هدات هم ا هعفد ی للوک رو كنیلاها : کوش

 4 یدردا

 عتع یسودنک ایقاو ندشر و شلا و . یدرولا هربحذد نوک
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 بود نوت ا

 ادس تورت هدنراتکلم هلآ رکن یرلمدآ وللثمون رال ود نابناط یس هیقیقح

< ۲۱۵ 2 

 هنسودنک هلنلوا هتسراو ندنناقیضت كرارادلبصحت ید قاخ نکل یدردا

 ینعفانم هللا طب ر هعوطقم یناضق نوا شب هدس ۰ یدا راشلوا بذحنمو کم

 اق رطوب لنصالاو شیلا تاج هنشودنک ی لاها ید س

 ۰ یدیا شمل ا هطبض رز یبلاوح لوا
 هعفد ییا و كم زوب هعفدر دنسا ندنس ودنک هدقدلوا رومامهنس هظفاح شاف اشاناملس
 شورغ كس للا زوسکیا  هعفد هرکص ندک دنا ضارقتسا شورغ كس لا زو

 یهرکصو هلیادر هیاشاب ناملسو قشیدنسهعطق چوا روک ذم اغا شعهدک دتسیا اهد

 بونجوک اشا ناماسندنخب دل وا شمل اراذتعاهلسناس ینیدلوا ردتقمهباش کس یلازویکیا

 بذحنمو هجوتم هنسودنک یلاها به هد هسیا شمللا تبشت هنمادعا هلسرقترب

 كردیا اهنا هتلود رد هللا عینصت رلارتفا ماط ر بوم هلو یس هراج یشان ندقلوا

 . ردشلا ماقتنا هللا مادعا ین آ هحنجوم هبنس هدارا ییدتا لیصحت الاب هجو رپ
 تعفنم شعا تاذ رب شعازاق تورث لوس هلا تراج اغا شم هکر و هلوا كعد

 ایواستم هور كس هعمم یلنکنز كتلود هت زخ ارز ء راروشلاح کما
 . ردسانتم ایواکتم هلا رقف نالوا یسهحش كماظو ردغو

 هنس رزوا سکعلاب نکیا نایاش هفیطلت هحتا ود یلغوا یحزوط رظن هبهبمکح ٌهدعاقوب
 قرهلوا هلضف یدناق هناخ لوس رب یدنلق مادعا تباهن یدنلوا تکرح ارحو ارب

 یزو ینس كناغا شم هکولاح یدلوا بارخ رلاضق قوج ر هلا هب رکسع تاکرح

 یماصحتال لاوما هجتداع كنقو لوا كردبا تافو عبطلاب اس رق بولوا زواجتم
 مورح یخد ندنوب هنب زخ هلغلوا نالات هدنرالا نارک امغب نکیآ قج هلاق ههبزخ

 . یدلوا جتنم یشرب هقش ندراسخ و ترضم هتکلعو تلود لصاما ۰ یدلاق

 هدندم رب ییلاع هاشدان ود هبلغتم بدات هک احا یدجتم كلسم یدنفا و

 ندمدارب ینیدلوا شمنجوک قحریفب ید اشاب ناهلس ۰ یدلوا شا لاغشا هلکن ون
 رمعم و نارضاک شوت ده ندن | ۰ یدلاق هنناپ هدکن | نکل ۰ یدلا ماقا

 عوف هدن رخاوا یس هرخ الایدامج هبت آ هنس ینعب هرکص هام دنج ارز ۰ یدلوا

 . ردشلوا ازاراد مزاع هدلاح ینیدلوا هرازولا

 ٭ زاجحو رصم میاقو #

 لع نوح یتلایا ه دبح هسن رزوا یافو كناشاب نوسوط هدار اشا ىلع در ةتس

 هل رایباهو هیجوتلب هباشاب ميهاربا نالوا یک اع یلبق بناحو یلغوا كویب كناشاب
 س
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 كناشاب ىلع دم هرب ا روم لاوح کآ ی یحوصخ ا نوش اكو

 . یدتیکه دحنبناح اشاب ےهاربا ۰ یدلوا رومام هبیلق بناح ید كدمم یداماد
 . یدتا ترشانم هن رفح كنس هعرت | یخ د اشا ىلع دمع

 هدنس وراد اقان وق چ وا هلا تک رح ند هفاح ناک هدنتهج هرونم هنیدم اشاب میهارا

 دوعسنال وا ناساهو سمر هدلاح ی دل واشمر و ماکحتساهنس ودراو شمروق ودرا

 نادیم بولبزو هعفادلا یدل هلکعا موج و جورخ ندمیسق «یداو هللادبع یلغوا

 رفن زویچ وا هللا یخاشاا خش كننابرع یسیداو مسقو یسهدازمعو یم هدهبراحم

 هبعرد بوغ ار یتامهم هاب هللا بوط هعطق جواو شمل وا حورحو لوتقم ردق

 هثداعسرد یربخ یفیدلوا شمتیک یخد اشاپ مهار ندنسهقراو شما رارف هنفرط

 لالخ هب اشاب مهاراو هناشاب ىلع لاح نوحما یعاعا كنتحلصم هبع رد قحبل وا لا وا
 ۰ یدلزاب رل هم انفطات نمصتم نیس ام تاق وشت ندیلاع باب هدناعش |

 ا

 هب هیجان مان شا ندننهح فلئاط ید اشاب نسح دوانرا ناریمرم یطفاحم هم رکم ف ۱

 كريسع كردا برخ یرل هعلق یرلکرلکه دا نصحت كنابرع هدبلاوح لوا بودک |

 هنداعسرد هد هدعقلایذ :رع یربخ یت دلوا شما الاس ههدغنوف نالوا یم هلکسا ۱

 ۱ . یدلو لوصو

 ی وا كن هحملا یذ رک ما روهشم یحاص هربثکتافللاتو یساملع لعا كرس«
 . یدلوا رارقلا راد مزاع یتوک |

 3 قا رع تاعوقو و

 نسح كنلاهاو رکسع درح ینکلیلاو دادغب اشاپ دبعس هرزوا یییدنلوا نام هدالاب |
 هروما ءرادا هلبسح یلزسه رو یس تاادح . یدسشعازاق هلا یراهحوت |

 . یدم هل وا ردتقم

 هد هسا رابدتنا تحصن رانا هلبئسح قمل وا یراغارج كانیردب به ه رکسع یاسور
 درک رب مان یداح نالوا ی هلکغد لغوا نااقع وا کن وخ ۱۰ یدم هلکد ۱

 ad و دا
 هجدادغب هسیا راتمدخوب ۰ یدیا شمشود هنب رکف كعنا ادختک هد هرکص بودا |

 . یدبا رلتبروم ام یمسرو مهم رونلوا هبجوت هنسامظع كرانم هلوک

 هسا یداح بونیر وک نک ريج كب هدهماع راظنا یس هن انونحم راوطاوب كناشاپ دیعس |

 2 لرعو یمن ماا یییدلوا مان دب ضخیم رپ رسکس ندلفاسا |
 كدادش هلتهح و . یدرردتسا ارحا رلشیا رستسانم ولردرب هو يه ۷ د

 ( مڑ
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 تلسم تدنما هدا نابع راشعو شوشم یشا رھ  EYیروما كنتهح

 ارحا ةحارصو ةيانک ارایمو ارارک ندنفرط یاهاوخ بخ . یدیشل وا لتخح
 نالوا یر كرانم هلوک هلّشاعس كنداح قلارآ رب بویمصا قالوف هحاصت نالوا

 ]0 )یدنفا دواد نالو نداملع محافاو

 دو قرصتم ناب هنرژوا یرارصا كدا هب هدیلاللخا ین همتا ا
 قلاشا ا کب هللادىع ندنرلردار اشا نجرلادعو ندنر اک نابا هنر هلا لع یاشاپ

 هلا اغا حات اتفلا دع یس 3 e شمر ودا بص یرصتم نانا ا

 كيوللارا هبا ییلف رصتم كناشاب دوت امدقم . ىدا شمردنو هنف رط هک 7

 دوم لاحرد یک ینیدلا رخ ندتفک ولنارا ندنکودبا شفلوا ارجا هلیحصت

 | هکسع ودنک یرکسع و اشا دو هلکمردنوک رکسع كم نوا نوا دادم ۲
 ورک هللا هب رقهق تعجر كناغا حاتفلا دعو اشاپ هلادبع هحنقج هب هلباقم كردبا مض

 + ید ی هناربا هد رکسع ناراو شنا تدوع اش اب دوم هسرزوا یراع ود
 یتماقا هدماح هات ازو عفر هدقدلوا کیش هتل ود یتک رح و لاح ءوس كناشاب دیعس

 یردار توس كب اش اب ناماس قوم هرزوا كما هرادا یدادغب ردو هننصن یلاوو

 ۱ اشا دعس و یس لوا A هح و ییام اقمکاق لاو دادغ و قلشاب یحوف هک دحا

 Sa هی وا هاماعمهن 3 هدنقح هدروص ی دلبا تک نع اح ل ۱

 ارج الا یرلاضتقا داران ریو را ره هبن راص وصخ :یمهدافآ هلساطعا همزال 9 ۱

 وا كمت تنواعم هدننآ ارجا كصوصخ وب و رانامررف اباطخ هکب دحاو هیاشاب دیعس
 | شياو هب هدب هوجوو ځاشمو ابطخ و هاو هن رابتفم هعب را بهاذمو هتسضاق دادخب

 لاسرا هدلاوش رهش طساوا قر هل زاي یلاع صا هعطقر هج هقش ااطخ هننرارا

 لاح همه تولوا لباق كلردن وک لاو ندح راخ هدادغ تک كتق ولواو شمل وا

 CN هرک اذلا یدل هاغلوا یعسط یتیمآ كنسیرب ندننادمارس را
 روز رهشو هرص و دادغ هلرازو همسر هنس هدهع بساتلاب یصن كسدنفا دواد

 رضا ید اهافشو LG ناشلاع نام رف نالوا هما 7 هنهبح وت كس راتلاا

 بناح اقاعتم یخد اغا دمت 3 كمدنفا تلاح هرزوا كملا خیام یایاصو

 ۰ یذنا شمنلق ماعا هدادش

 قفتنم كناشاب دعس امدقم بوبم هدا لمح هننالماعم كسداح هسا یدنفا دواد
 انا ودق خلا زو نود کک و دوا یی

 ك دحا رر توس کا ندرلعا نیوز یاب ی و
 | نار تم ع هنفرط ناتسسدیک کک نددادغب هدکلر هلا تاوذ ضع یک | ۰



 وی ۲۲۲ تیح

  هبهناماسآ یکیفیدلا رخ ینفیدقیچ نددادغب كنیدنفا د واداشاپ دوم یفرصتم ناب
 TT ءوس كناشایدعس هدهماق یییدلوا شمزاب هسودنک هدننمض توعد

 قلعت هتشر عطق ندولناربا هسا رولوا یلاو تاذرب تورو دشر تحاش ما

 هلکما ناس ین ج هدا تاص وصخ دہ هب هملعتل ود نالوا یمحفم عوسمو تبسانمو

 هلا فارشاو اسورو اما هلا اشا دوم هدقدراو ههر املس ناه یدقا دواد

 ۰ ردشعا مارتحاو زانعا هدایز كىو لاشتسا

 ر رحو یوک ااس ندن رلکب نایاب نانلوب هدهاشنامرک هلا رارف هناریا باح امدقمو

 متسرولیلخ یرلماستم هرصب و كوک رک اقناسواشاپ ناملس هداز اشاپ مهاربا یفرصتم

 هللا دورو ههبناملس یخد اغا یونلع دیس لصفنم ندنغلاغا یرحیکپ دادغب و رلاغا
 : رد رلشعا تهاتمو باستا هیدتقا دواد

 یهموعع راکفا قرهنایوا ندتلفغ نارک باوخ هکناص اشاب دعس هرزوا كلو

 هعضاوم هدنس هرص تالبدم و تاهبج وضع يیدلبا ارجاهحاس هرتاد هدننمض اضرا

 یتقو كرمادت ولردوب هدهسیا شعا لزع ندقلرادهنزخ یحد ین یداح وللو

 ۰ یدا ش هک

 ا رادکوک رک هقشب ندکدتناتعبت هبیدنفا د واد "ةفاك یساحا ناباپ هکن وچ |

 هدننمض اعدتسا ینکلیلاو كندنفا دواد ندنفرط یسهلج كردبالاخدا هقافتا هدیرلنا

 دا شاردنوک یعومع رضحت هبیاع باب
 ه رکصندتماقا هدهیناماس ن وکقرق هلبا راظتنا هدورو رخ ندنداعسرد یدنفا دواد

 E ندهیناملس باحصتسالاب ربارب هل e ینراکب ناباب رئاسو یناشاپ دوم

E SISكب رمع لعوا تکی دعس دم جا الا یرادرتفد دادغب  

 2 را ره کوک کو شلوا عبا هبیدنفا د واد ب واک هلشاخ یس 3د

 هیمارتحا مسايم هدنقح و لاقتسا ندنرلفرط هدلب فارشاو اغا فورعم یماسام

 هدقدروق ینسودرا هج تاعا س مراپ کوک رکو شلرتسوک تموم رانا هلا فا
 زونه قحا بولک مزال یصن كناذ رر هن رلکدک یسهرناد كردا دارت یلهلغ

 هرزوا ارادا هلستروص تلاکو یرلکیدک و ندنکیدلک یامرف ندنداعسرد
 اغادحم یبادختک رابجوق اقاسو یک و ادختک كب دحا ردار توس رک ذلا فلاس
 لیکو رادهسزخ اغا ردافلادع یماغا تاماشتحا ااسو یک و نباو یادختک
 ۰ یدنا شلدا ناتو بصن لکو فرصم كب رمع هداز رادرتفد ر ؟ ذلافلاسو
 هب هين ماس 4 بصل ی رصتم ناابندنفر طظ اشا دعس هرز وایما دنا وا نا هدالاب

 هان کت وب نکا هرز وا تماقا نر اب هللادع ندا تدوع كرم ۵ هدکا

 ( یدنا ) ۳
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tf ۲۲۳ B> 

 اد ۱ ورع > ستم )زها لوف هدهسا مر و تلاساو سما ةس ود. ة2 ها ی تقا
 بوراو هدادغ و تراف یه رقرب هدهار یانناو تدوع هدادغب هلا یتحاولو عباوت

 ۱ : ردشملا تعلاتم هناشاب دعس

 بودا توعد یاشاپ دلاخ یفرصتم رب رخ و یوک هدنتک رح نده الس یدنفا دواد

 یاشاپ دلاخ و هکوک رک حورشم هجو ر ندنکو ديا شما تفلاخت ید وا

 نوجا یطبضو هلاحا قالا هجو رب هباشاپ دوم یفرصتم ناباب یراقاجنسوب هلبا لزع
 . ردشعا مانعا هلا هفاو رک اسع کب ناعع یردار اشاپ دوم

 ی هلح هلع كناشاپ دیعس کب هجا ر دار توس رک ذلافلاس هکوللاح
 نکشلوا لصاو هحدقا رانامرف نالب روس رادصا هدنقح یناماقمماق كنسودنک و

 هبلح یاشاب دعس قرەلا هلا یتم و ها عانقا ییلاهاو رکسع هد وراو هدادغب

 هی مس 3 یرانامرف روکذم تونم هر رک نوک رب از یک كمردنوک

 ا یطبض كنغاحنسیوک هرک وب ندنفیدنلوب رظتنمو رظان هناعوقو شور
 ینغلاهنت هج ردرب كن ودرا هدهاشلایدل ینک و دبا شفلوا قیفرت هکب نانع یسیلک م ىق

 | یدنفا دواد هلا زار فشک هنازغمکس ضم ندنسلاها لوک رک و دا تصرف

 ۱ كما مامحتسا ه و ندک دا نام و دهع هدن راس هرزوا قوا تندکب هدنهلع

 رکیدو یاخا دم لک و نباوب یادختک و تصخر ذخا نددنفا دواد هل هناهم
 Ss بوقح ندودرا ه کت ندماشخا كردا توعدیخد یرلاغا ضم

 كنس ودنکه دکد تالو زن هنغان وق كناغا فس وب هدازلاک یساغایرحیکی و لوخ ده هعلق
 نالوادوجوم هدنناپودنکو سلحدقع ناه هلغغل و هدامآ یقاطیرحیکبنال واین ول

 | هییایراقفر توردا تمارف سان ام رع کرد زار یر فا
 | قرعلاق هداروا اغا متسر یملستم هرصب اقاس زکلای ندنراجا هلغل وا ربخ ندا

 یراما ارجام لقن هللا تدوع هودرا نیل هحنک هدکل رب هلا اغا دخ یر رکید

 | هرهش هرزوا كمریو تبما هکب دحاو تحصن هرابرحیکب یدنفا دواد هنیرزوا

 رانا هلتهج ینیدلوا شملبا تلاخد ہرا رحنکی كدا هدهسیا شمردنوک رامدآ

 ربقح و درط یرامدا |: ند « E هغایآ زوس ید هدنس یلاها بولرآ ندنا

 ندن راکدتا موج هن رزوا ودرا نونالب وطتارشح ردقكس ترد هقش ندن رلکدتسا

 یتسهلح و ماحتقا هنرزوا كرانا هلرکسع نالوا دوج وم هدنناپ یدنفا دواد یشان
 . ردشمللا بیقعت ردق هنیرلوق كکوک کو رامورات
 یتحلصم دادغ یدنقا دواد هدهسیا شلک مال یدات كلرابلکوک رک هنیرزوا كنوب
 ور یاقوت یک امر 9 ۶ هدر هدنساتنآ



 و ۲۲ قیح

 حوا ه دا 9 نالوا یسهفاسم تا ج وا هکوک رک ااا تمافا تانط كو ندارواو

 ۰ ردشمروف هدنساذح ینه رف ولقفوط تور دلاق ینسودرا هرکص ندنفوت نوک

 هودرا قیاسلایناک ندنراقدلوا هداد اضر ه هعقو لوا ییارشاو هوجو كرالکوک رک

 . یدال ردنا تنواعم هنیراشیا ودراو رتردک توک

 یمایلرع كناشاب دلاخ مدقم ندنلوصو كنا هحسنلک کب ناڼع ندک هنغاحنس یوک
 | هنکوو دا شمشواص بوسمهروط اشاب دلاخ هلکعا تعاطا لاها لوصولایدل اروا
 نوک چاق رب و طبض ینغاحنس یوک محامو منام الب بوراو كب ناّيع سما ی

 ۲ ۰ ۵ لا تدوع * ودرا هرکص ندک دا تصا لک وز هلا تم

 شما توعد یا دوح یش قفتنم هرزوا كمربو توش هنسودنک اشاب دعس

 زویشب كم دوج ینوک یحنجوا یم رک كنسهحایذ یسهنس رب زوتوا ندنغیدلوا

 ها ولتآ ید اشاب ادع ولنابابو شع وق هدهق وشراق بولک هدادغب هلنا ولتآ
 ا هرادا هرات و هکولاح .یدنا شغلو ناشن همخ هدنحراخ یمظعا باب
 كح وا همش ندرلد و ۰ یدا فوقوم هشورغ ردقو كسا نوا هيمو هحاسح

 هب رکسعءرادا بولوا عمتحم رکسع ردق كيبشب هددادغب رهش هلغملوباهد رکسع ردق

 برطضم هدای ز ك یلاها ینمم هک رک هر ههط الاغ و 3 هددادغ و رسعتمو لکشم

 قرهلوامکحتمو بلاغ هنسلاها دادغب هللا رکسعوب اشاپ دیعس هفامعم «یدبا ریحتمو

 ۳ اال اع هداتناوب طقف ۰ یدرودنا رودقم لذت هنراءرادا
 دوادو صقاس یوف كناشاب دعسو هدکمتک هتنای كنیدنقا دواد هلنا رارف ند دادغب
 . یدبا هدکما دازن یتعح كنسدنفا

 هسدورو كننامرف كللاو هلا فقول هدنلزنم وقف وط یدتقا دواد الا هحورب

 3 یشدنلوا ج ر كنراتلیا روز رهشو هرصب و دادعب هنس هدهع نکیآ رظننم

 ۱ ۱ لوح و ملت رانا تع رس هدسهنغكنمرحم یسهنسییا زوت وازونکیا كسوسشا

 نامرف هلا اغا دم یسشاب رتهم كنبدنفا تلاح ینوک ر ازاپ یجنجوا كروک ذم هامو
 ا : یدنوفوا سالا الم ىلع ىلاع نامرف ٠ یرلک ید هنس, تاض رشت و یلاع
 . یدنلوا نالعا یلبلاو دادغب كناشاب
 ۵ نوا هدنلزنم یبمرخ زوط هدع و E نوا هدر وب نم لرتم اشاب د واد

 ی راقاحنس نالحاو هنرد هدنسهرص یسهوست ثنهمهم روما ضع هلا تمافا

 ینیدزایرلهمانیما هفار طاو ۰ یدابا مانعا هنتبرومام لح ینا هبجوتلب هباشاپ ناملس
 یسلاها كدادغ هکنوح ۰ یدالشاب هبهراخم یخد هلا ناناک م زال هددادغب هدهرص
 لئاقو ندقفتنم الب هجو رب هدراهسیا رفتتم نداشاپ دیعسس یسیرکسع فنصو

 1 ندهرتاس )ل

1 

۱ 



 فعر ۳3 اطر كا همس 1 شا دعس بولوا هدکعا نره هدادغب شاو شاو و ۱

 . رب دناق ه هعاق هدکلر بودک ندنسهقرا كنداح

 هد ۹سا دل ون لوصو هدادغب ینوک هعح ینش 2 رخ الامد كردنا ت رح هاس ود را ۱

 تعاسچ وا یی اهلا راظتنا هرات تقو ندنخدلوا قا ص هب هم وج تا ود نت

 هسا سس تم وک درک ه رهش نورد E ندک دّسا فو و و تام دخترا ردو

f ۲۷۵ جی 

 یروذحم كمشود ناق هنسهرا راشعو قمایغوا هراسخ یسلاها داده هلععوقو

 هلنهجوب بویتسیا كمروتب هل روص نسح یشیا شاپ دواد ینبم هنغیدلوا یببط
 تولوا یخ ی ندا تقشعن شا هنس ۰.یدروساز وا را چ

 لالدتبا شارع ودک ندد رع یرشیط داد غ ات
 كرلبلاع نامرف روک ذم نالوا موتکم هدندزن كی دجا ردارب توس هده رف ییدسا

 نکشلک رانامرف هلو اک ید ا رک هعطق رب و رسل هنس ودنا ولت :روص روهع

 دعس نامز وا هلکیا 22 £ یار هد یک کرادف رطو راکتمدخ كس ن مدتسا مک

 . ردشعا لصاح نیش لع هلع اشاب

 دا ییمالس بخوم تسود ع هلح نابه كناتشاب .فعس تر كلو

 . ۰ یدو و راررق هو رجب وشراق هب یلاع نامرف هلس | اقلا كس رارادف رطو كنداح

 قمتعاط یتسودرا كناشاب دواد هش رط و و كم | رو هتعحر یناشا دو ولت ناب و

 ۱ اشا هللا دع یدردنوک هف رط هرن املس هل رکسع یاشا هللا دع ولت انا هرز وا

 چ وا بوراو هلا هداس و یراوس هدا ز ن ۳ ردکس يا ییدلبا عح كردک هکوک رک

 اساخ توسهلوا باپ رفط هدهسا شملا قضا و رصح یهبنامس ردق لب شود

 قدر وا توام خاش رو کک ا تا
 بونوق هدرار نالوا لهس يرادن هرخذو لو یتوا قوح یوص اشاب دواد

 هرادا هلوهسلاب یترکسع هلاج هربخذ ندرالحم راوج بوراو هغالوب هرق كرهحوک

 قرلاق زحاع ندنسهرادا ك 9 یهددادخ هدلاح یتیدلوا یلستم هللا لح هتنزګو

E۱ هتکلع بولا یرکسع هرس تم هنناج ید وا  

 یتتعم کد و یسادختک اشا دعس هلت اقلا كسداح تف ولوا هتش ۱2۹ 1۳

 رازیب ندننالبوسُ وللتموب كنيداح ۰ یدروشاضوا هللا لیدبتو لزع ییرارومام
 حورح یداح ۰ یدلهراپ ییداح بولا حالسر هنلا ناه یرب ندعابتا نالوا

 هللا كرت ییارس تموکح ید اشاب دیعس ۰ یدلبا رارف هبهعلق ما هدلاح یتیدلوا

 نامه هدقدنل وا راسا هیاشاب د واد لاح رد ی دلاق شو ۷ راد هلهح و و

 ( تدوج رات ) < ۱۵ $ ( رشاع دلج

 | هلاقم هدر دش یتدلراو هاروا " هعود دلو و هحیلخ هددادغب ندهراس



 اش دو یی دنعس یجاحرادرتفد یدردتا تئارق ییلاعنامرف یدنسا

 یساغا دادغب ید اغا یوبلع رک ذلا فلاس هد هرصوب ۰ یدردک ییراتعلخ هلا اقا
 راظفحتسم یتیدلوا شوق هنیرلوق هعلق ما كناشاب دیعس هدعب ۰ ردشفل وا صن

 اشا دعس هتشا ۰ یدنلوا سح ۰ یدنلا ندللا یسداح ۰ یدنلف جارخا ندهعلق

 لا یسهحک عزا كموقم هامو د یدنا نسح سجا تیلوزعم نامز وا

 زور دنح . یدلدا مادعا هدنن و رد هعلق جا هاب دن اغا دع یسشاب رتهم كنبدنقا

 .یدلردنوک هلوساتسا یراعوطقمرس هدکنسکیاو ۰ یدلر دغو ید یداح را

 عضو ههاکتسایس هدکلرب یسکیا قرهلوا لصاو هلو اتسا هدال والایداج طساواو
 . یدلدنا ریهشت هلا

 ا كسداح یراو یر یدا هدنشاپ شب یعرکی اشاب دیعس

 ءازلا ) یدروک ینسازح كاع نالوا ارجا هدنقح لس ندنزو كنسودنک و
 ا نم

 یاهدتساو ریدر و لو هکب دا رک ذلافلاس قردهلوا مدا هس نلکدتبا رایلکوک یک

 اشا هلادبع هليا اشاب دلاخ ۰ رلیدردنوک هدادخب یتساماعرواک ورایا كتکلم هليا وفع

 ۰ رایدریوماک هدادغب قرهلوا راکس هلبا كرد یفیدلوا هراچ یربغ ندمیلست یخد

 یار هرادلکوک رک ۰ یدتا هلماعم وللو شزاون هدنرب شنزرس هنسهلج اشا دواد

 "كملا تماقا هددادنب یند هرلاماا هتلادعو دلاخ ۰ یدردنوک یسیدلرومب ناماو
 ۱ ۰ یدلبا صصخت شاعم شورغ كم ردرد هرزوا
 اغا لا دع یحاحو اغا دم شی ورد ادختک قیاس نالوا ندنناراداوه اشاب دیعس
 هدازب واشبرعلا باب واغا رمع ولابم یسادختک رایج و قاق اسو كبد یس دم ی اح راد رتفدو
 نوجا یرلءادعا ید كنبباج نامعن یحاح هداز یجهجاب ندراج هليا كب مساح
 ینغجهراو هيد ر كاشيا كب مساح هدقدناق هبهماق ا اشابدیعس هدهسیا شلک یلاع نامرف
 لاحرد یرل رکی د . ا ندنکوکا شمش واص هنا نابرع ناه هللا كرد

 هلوناتسا یراعوطقمرسو یدلدا مادعا اغا رمعوالبم هللا كب دیعس دم نوانوط

 رامدآ رابتخا هدنراشاپ رشم اغا هنلادع یحاح هلآ اعا دم شب ورد اما ۰ یدلردنوک
 ققحت یندلوا یا ندت روم یخد یرلفلو هدنتمدخ كناشاب دیعس بولوا

 ترفو تشحو راج یمادعا كنا بولوا ندراج ىلج نامعناو ندنکب دلما

 هاغغ وا اعدتسا ندنف رط اشاب دواد یرلونع قرهللوا 2 راو ندو

 . ردراشغلوا قالطاو وفع ی واوب هرز وا یهاشداب هیلس هدارا نالوا رداص

 هاشلاغا دادغب قیاسلای ک هدندورو هداده هلکلیلاو كناشاپ دواد الاب هجورب

۳ ۳ 



 تگ ۲۲۷

 ۱ تاعا ندازربم ىلع د هدا زهش نکیا هددها ام رز اهدقم غا یوبلع نال وا و

 هناملابا ال و یسلا ه ربا هام رح هلکنا یزد تولوا تدحتنمو لئام کا كر هر کک

 هلا مادعا ندنف رط اشاب دواد یخدوا قرهللوا له هنت ءوس یسملب وس رازوس

 . ردشلردن وک هوا وات

 ناحتدابو دانا ودک ) هه رک او - ردعمنلق هداما نشا كد لعنت هل رو
 ۱ داحماهدنفح هماغتم ۰ یدلوا شمقح ی 2 توشود یر ندهناغتم هحنلتم (دمار

 ۱ گكناشاب دعس هدهسیا یدم هنلوا لاسراو صن یلاو ندحراخ هرروا لوصا نالوا

 | بولوا هدنس هاس یاشو ترهش كنیرد ینعا طض یللاو هدنلو تو
 راهداز اشاب ناملس یللاو داد یدسا وا ردتقم ههرادا نسح تدمر ٤

 لد دن ید لد و | رظن هن دل وا ظوحام قلوا لوادتم هلش رط ثراو هدا

 . ید لکد لاخ

 كنغاح وا نم لوک هددادغب یسارجا كنو نکلیدنآیلوایصن یلاو ندج راخ اعقاو

 تقو یسارو ندشدلوا نا ما | هلا نامزو لاح تولوا فوقوم هنساغلا

  ردشن وا قلعت هن وه ص

 نالوا شا مکحتو بلغت رلهنس زوب ردقو و شمشلرب حتفلا لق هدرصم هچ رکاو
 . یدنا نوها قوح یساحا كن راف هلوک دادخب هلتتسن هنساغلا كنغاح وا نم هلوک

 ولردهن یدکح ران دد هبحندا اغلا ینغاحوا نم هلوک یهدرصم اشاب ىلع دم نکل |
 . رولوا مولعم ندزغالسف ی هدوراقو یرلارو یدناللوق رل هسسدو هعدخ

 لوس رب نالوا شلردنوک نوا درط یرازسنارف ندرصم ا لغد هکیدلاق

 روبغ یهدنتیعم كرديا لامعا هنامکح ریادت عاوناو لامعتسا نسح یتسهش ودرا

 قهدنتبعمهرکصندک دا ربمدتو رهق یرانم لوک هاب را رکبع توا راو كرت روسح و

 رانا هرزوا یتیدنلوا راعشا هد رشاع دلج ندنراقدلوا ردا تشک رس را هدرک رس

 ۱ : )هلک هددص هن زب ۰ ردشل وا روح هغمارا یتسهراح یعفد

 ( ۱۲۳۳ هنس عیاقو 1
 عطق ندولناربا دعب اف شاپ دوم یفرصتم یغناحنس ناباب نکیآ هد هين املس اشاپ دواد

 هنسودنک ندنف رط اشا دواد هباع ءانن وشهلوا هلواقم هدن لب هرزوا كم هقالع

 یس هدهعیافا یرلادتا اشاب دوش یدا شمناق هحوت یرلقاحنس رب رح و یوک

 ارس قحیلوا لاح فقاو ازربم ىلع دم هدازهش یسلاو ناهاشن ام رک هدهسیا شا

 شمرک هنلوب تالاومو هنداخ نسح هلکنا هس یخدوا ندنکیدتنا ددهت ییاشابد وج

 هنسدزن ازربم ىلع د قر هلوا نهر کب نسح یردار نالوا یب غاط و



 ی ی و ی

 2 ۷۷۲۸ حیس

 ا تحیصت های دو هلا اشاب دواد ۰ یدبا شمراو رارق ر
 هدکر ک بودنک اغا هلاةیانعو شم ردنوک هبهی اماس یاغا هللا ةيانع یرادررهم هرژوا |

 یوک ندنس هدهع كنا هلکعا ققحت ینیدل وا لباق یراکفا حالصا كناشاب دوم

 هيلع ءانن ۰ ىدا شمری و رارق هکُعا هبجوت هنسانمرب هلا عزل ینغاجنس ریرحو

 هف رطل وا یاغا هللاةیانع هرز وا كم | طبض ینغاحینس رب رح و یوک هلبا رکسع یناکر ادقم

 هدهار یاننا کردک ههاشقن امرک هرزوا قلوا نهر كم نسح ۰ یدردنوک

 هدادغب هللا باحصتسا ینعاسا ی هدغاط هرق هلا تعحر 29 دشا یتداوحت و

 ا نامع یردارب نالو روم ام ندضرط اشاب دوم هدنغاحنس یوک یدتک

 هدقدراوهمار وا اغا هلاةءانعو شمتک ه همن املس یسودنکبوغارب ولت | ردق زوب هداروا

 طبض ینغاحنس یوک محازمو منام الب اغا ةلاانع ندنفیدلوا شما رارف راولتا وب
 هلمناونع قلاشاب 5 نسح هلا یعوم ید اشاب دواد هن رزوا كلوب ۰ یدر وب دنا

 . یدردنوک هف رطلوا هیجوتلاب یبراقاحنس ریرح و یوک
 ندناربا بناح هاکعا تعحارم هازرم ىلع دمم قرهلوا شالت راج ود اشا دوم

OA EESنوا  ES0 نطدمو شلردنو  O 

 كناشاب دواد شدلوا شلدا سر رل هفرف هقشب هقشد نوحا طض ی رلهعطاقم

 نباوب یادختک هلا رکسع یاکرادقم نام هعفادملا لجالیخد وا قحیل وا لصاو هنعمس

 هقشب ندک دما عاهنف رط هر دب و ناسج یناغا ح اتفلا دبعاغا شاباق اس و هنی دنم یناغا لباخ

 ه هبنارپا رک اسع نالکهنیدادما اشاد و هلبا هيلکرک اسع یخد یاغا دمت یسادختک

 نلهحیک كکب قداص ندنراردار اشا دعس لوتقم نکیآ هرزوا كمردنوک وشراق |

 ینیدنلو هدنندزن لالشلا حافش خبش بودک_هنتربشع دسز هللا جورخ نددادغب

 ینداوحییدتامایق ههباج ینا هرزوا رتاشع ةدعاق هایسح قلواییخد ید حلفشو |
 . یدلوا هش دناو ددرت تعا

 هناتسدرک كناشاب دواد رخ مو هنجما قفتنم كناشاب دبعس امدقم كب قداص مقاولا
 یتربشع لعازخ بوراو هنناي حلفش یدوا هرکوب اساق هتراقدلوا یلاو هدیودک

 هدنجا لئاقو ریاشعو شمتک هناي كنا ید كب مساح هدازبواش نانلوب هدنجا

 كردن کت یرلتمجهتروصوب یدبا شا عاَجا هداروا به رلیرس رس ناشالوط
 . ریدلوا ردنا ضرعت هتنافس ندبآ بس هدنسهرا هرصب هلا دادغب |

 یخد هنفررط هنناماس ارا رومأم هنرزوا كم قداص یتسادختک اشاب دواد هلع ءانب |
 اب دلاخ هلرکسع یفاک رادقم هرزوا قلوا هدنسهدناموق تحت كناشاپ هلادبع ولنابا
 شمریورارق هکمردنوک یاغاهلادبع یسبشانک و اب یرلقارب یراوسو یناشاپ دم هداز

EUR TEEPE 

 ( هدهسا )



 تست سس

< ۲۲۹ = 

 عیاش یحهدا و زر ندهاش ام رک .ضرعتلالج ال ید ثنازرمم ىلع E هدهسبا

 ندنکحهلک مزال یک رخ تاذلا كاما دواد وشراف کا هسا | هد ر دقت وب بولوا

 كب قداص قرەلوا غراف ید ندنرکف كمردنوک هن رزوا كب قداص سادا

 ۰ یدروف رمد دار هقشا هدنهح

 ناخ ىلع ندنراصخشنم نالوا ا یعار هنتخسشم ڭنىرىشع دز : کلو

 یتحخشم دسر هلا قل ره ندحافشو قب وشنو ك رح ىش و ردلا بش هلا ردنلا

 طرلسا هن رزوا حلفشو ندبعل رو ها رادقمر هنسعم و هلاحا هردسلا ناخ ىلع

 هلکجارایدوراد كر قرهلوام زهنمحافش لباقتلایدل هدنن رقهشخشخ ناف رط هلغملوا

 . رای دلاقبونامق هراروه كردبا رارف هنف رط كفعهلبراهعبت هی راكب مساح و قداص

 CR EE ک هلا ع دال وا دوح وم هدنسعم اشا ةللادع هحناک هنتهج نا

 اغا هللا هل انع نانو هدنف رط E E یاشاپد م هدازاشاب ا نانلو هدار وا

 عمت رکسع هجیایخ ۰ یرلک هیاروا هللا یس ولت | ریاشعو یرلاغا نوردنا ی
 .:یدازوف ودرارب هد د

 راشفلوب هدم كما: طض یغاحنس یوک هبنارا رک اسع هابرادرک كناشاب دوم

 ندن رلکدم هدا تراسح ا هد وعار ا یسودرا كوك رک دا

 هکوک رک هدلاح یراقدلوا غلاب هرفن كب ترد نوا هلباعح یبرلرکسع ی هدف رطره

 هدلاح یراقدنل وب هدددرت لاح بومه ردسک هم رلزوک یوڅو راشلک كده ت رو

 ندفارطاو هنغب دلوا علاش ینداوح ED هلا هاک E یسلاو دادغب

 ارات توو قسم هب رلکدمهدنا تاج هربح د یک هبهرادا یراودنک"

 .راشعا مازا یمروت هدنل وب هلاسم و حلص

 هرزوا كا تمدخ هنسلاو دادغ هنن اشاب هللادع ندفرط ولنارا : Sal وش

 دوم یغاحنس نابابو كلريو هلدب ااب دوم هنسودنک یرلقاحنس ر رحو یوک

 هراط رش و ید ندنف رطاشاب د واد نونل وا ناممرد ینیلکت كلدا اه اهدنسهدهع اشاب

 هداز اشا ےھارا نر اک نایاب نالوا نشا رارف هناراامدقم رار هلا تقفاوم

 یرلهداعا كکب : رب زعلادبع هداز اشاب حاتفلادبع یقرصتم هنرد قداس هلا اشاب ناملس

 ارحا هروک دم طارش ندنف رط هلغمل وا لوق ندق رط هواو هوالع نظر

 : ردشل ر دصا ہد ع قره وا

 نالک هاشاب دواد یسلاو دادغ ندنف رط یسهلودلا دمتعم كنهاش نارا امدقم

 یتاحوتف كنولناراو هد رادع ورم دننام اشا ناماسقوتم هد وتکمر هراسعلای براق

 کو یتسود مسا صو ارحا مس ر ندن راف رط یرالاو دادغن هدنعوقو



 ناری|یتغر مدع هیارجا یمسارعوب وربندیلهلوا یلاو اشاپ دواد نکیتلک هوا اغا
 ناطلاسنال وا یراوح نت رب رشت دا و هتل | ماش تولوا راربعا تر هنل ود

 تاعر هم وسر یارحا والم Cy EA ه دننمص تافام قال ندنکح هلک هنغالباب

 جرم ناریصتینج هلواتمادد و تو تحوم انتعامدع و تره عفد :یدومیسلا

 وا
 ا

 .یدا|شما | ضرعەتل ود ردینغب دل واشمل |انتعاهنسهب وقت كد ودح نامهاشابد وادهلغل

 كنيرلیلاو شعمو هتطاو ساویسو یراذلویابهم كنبرابلاو تاحولصومهباع ءاس |
 هلع ساوا نوجا یراعالرضاح هرزوا كنا تکرح هنناح لصومو دادغب سفنلاب

 ۳ نکا

 یراهت باخاو اعزینکا هاب كنه ولاو تالایانانلوب هدتهج واو شلزوس رادصا
 طو رشم هاب وا كناشاب دواد | رظن هلاحوبش ۰ یدا شاد ا ندعل هشعم اشاب دواد ۱

 هدنقح هلغتم كتلود هدانا لوا نکل . یدا قو یروسح هلوف ییهل واقم و ۱

 یعاتجا هدنفرط دادغب كراریزو ردقوب ًارظن هلوصاو كلم ینیدلوا شملبا ذاختا |
 ندنالاح بحوم یترالالقتساو ذوه لاوزو بلاح یهشیدناو ههش هدنقح رانم لوک

 نوسلوا هسرول وا لصا یه هلا ازرعم ىلع د اشاب دواد نوحکا هکمردنا نط .یدا

1 

 ۱۳۳ 1 ا همزال تاما كن ولنارا من رلاب :یتروص قمشوب وا |

 یب رکسع تابت رن نالوا رکذو شمردایب هبیلاع باب نامه ینکیدتب كشياو ینکیدتیک
 ۰ ردشم ردقار و 3

 یس ها ناتسدرک رانوب هجنلک هنلاوحا كلالسشلا حلفش هلبا رلکب مساحو قداص

 هدهتسا رای دالاشا کا قطدق راص هفارطا هلا تبعه رشکت كردبا ذاحا تصرف

 كکب قداص هلا روصق یافعتسا لالسشلا حلفش هدقدلوا فرطرب هلئاغ الا هجورپ |
 ا ےک

 اشا دواد تودا اعدنسا یتعلخ ییلخبش دز هن هرزوا كمما دد فک ندنسهاج

 درو هلبا باحصتسا یرامدا ودنک كح دا لاسرا ینتعلخ كردنا:تقفاوم یخد
 ندحصت ید یراحش كفع یثات نت راک در اور تکی نکا بولکح

 هزبوح قرءهلاق هلا ولتآ جاقرب و شما تقرافم ندنناپ ك مساح و د فک"

 : ردشمتک هننناح

 ۳۳ اع رالاو دانش هدروما تابلک ورد هت وا یرابلاو لصوم
 ضعم كنآ اشاب دواد ندنخیدلوا زاعاص ردقوا یناشاب دواد اشاب دحا یسلاو لصوم
 ۱۳ لب ددانا لو هسیا یاضورمم عور بودبا اهنا ینارع هلم ندنتایس
 هدفرط لوا هلا رادصا هنس دارا هنتماقا هدلاح هلم رازو عفر كناشاب دجا یتیم

 شاپ دوادو شلردنوک یلاعما قرهلوا قبحا لڅ مسا هرزوا قفلوا باتا یسانم

 ۱ هنکلیلاو لصوم تب .نسح هداز اقف نیسح ندرلهداز للا دع ید ندنف رط



rهی ۲۳۱  

 یلاعلا مالل "الاتتما اشا دحا ۰ رد شلو دلوط لح قیجا كالام سما تالا |
 هحنساوخ راقلاق ندرب ییدشود ینک بوتمتک هللح هدهسا شمشح ندلصوم

 یساهنا رارکت كناشاپ دواد ندنشدلوا شا تلاخد هباشاپ دوادو شمت ەھ

 . ردشلروم هدعاسم هنتماقا هددادغ كناشاب دحا هن رزوا

 هدنسهدهع اشاب دما یتلایا لصوم هلساهنا كناشاب دواد هنب بوس فو

 ۰ ردي
 قلطم لکو تولوا هدلاح رب رزکب هتروهج هعمتحم راشع یلود نارا تقو لوا

 را غ ترد لار یاد رو
 هدراتکلم یراقدنلو یخد راددازهش نالوا یرادلاو تالاا ۰ یدراباپ یک

 یراقدلوا هدازهشو یدرلردا یدصا های دعل و ماضم عاوناو جو هنارس دوخ

 هبناریا كلام ندنرلقدمهلو عج صرب كج هدا اغصا ی راتساکش رانلوا م واظم هلتهج

 . یدا هو بولوا بارخ هللا یدعت و ِ

 . یدا هدکعا راسخ ثاربا ید ههبلعتلود دودح یشاشتغا لاحو كنارباو

 زواح ییلعتلود دودح نوجا دادما هاشاب دوم الا هجو رب كنازربم ىلع دم

 رب كجد جاتنا یه راح هدننب نتلودو قجهمهلوا قفوت هلود قوقح یس

 هدراوح لوا الا هحور هرژوا قفل وا هناعا هنسلاو دادغب یم هخیدلوا هلماعم |

 . یدشلردنوت هلع صاوا هتف رصتمو تالوو هولاو تالایا نانو ۱

 هل ازا دور نالوا یسط یلوصح ییالوط ندراهلماعم ولردو ید یتلود نارا

 لبفرب ها مظع ربارب هلکنا بودا مازعا ینریفس مان ناخ یلعبح هتداعسرد نو
 : رتیمرد ا ےک

 ليف رب یخ دوا عاتسالاب قکیدلردنوک لیفرب ندناربا ابلاغ اشاپ ىلع دمت یسلاو رصم

 یف لوااهد ارم یرالنف كناو مرد وک لکت رغس لو یاد نا 8

 ناخ ىلع یخد هدرخ الاعیر طسا وا ۰ ردشل و لوصو هدل وال ید رخاوا

 یناعل زوک وا هدنراوح راک یدرونک لند كوس رب ی رلکدب د یدوجو یدک

 قرهنلوا شرف رلهتحو هتسو ک هنب رارزواو طرر هنری رز رله وام كوس هدهاکسیا مان

 هرس 4 ہا ر زو ہدف رط لوماتسا بو | هلتحز را زه هن رزوا لاص نالبدا رضاح

 لف یشدنلوب كرلاف یمدقم هدنساذح شاط لک د هدننادىم تآ ندارواو راما

 . یدنلوا قوس هروخآ مان یماط

 نوک ره یدلوا هحنلکا یی رب هنقلخ لومناتسا ۰ یدلاق هداروا رالف تدم یخ

 . یدزالوا یلاخ ندماحدزا رافرطوا ترهل هنساشامت لبف ثاناو روکذ قوجرب



 سان هلکعا روهظ راقلاف قاط رو راق رح هرزوا تّنک هدانتا وا فداصتلاب

 یدیشلوا راقلانف هلب وب هل وش هدک راک ليف ید تقو نالف كردبا مؤاشت ندرالف
 هباروب هباروش رلهسمک قوجرت زسسقح یلقح هدانناوب . یدلاغوج لاقو لبق ولو
 كنوکتفک و یدلردنوک هبهنردا یک ینیدلوا امدقم ید رالف هده رص ینیدنلوا ین

E۱  
 ییا هلتم ندنسهدراب فلاکت نالو عوقو هدنقح ولناریا كن ولهبسور ناخ یلعبح

 جاخ هدنمرح ةا ندکدتا ده و طس یداحا موزا ثكتهبلسا تلود

 یشیدنلوا یقحتو برض یراضعبو ریدکت رانامربوو هملاطم هنس هدایز ندناربا

 شورغ كس قرف ن وک وا هد هنس و كلارا هاشو

 ٠ ياا لو شرع «یهاشداب دارد هبا هنامج هقلام ىشيدنلا
 راد هر همهم لاصم . زامهلوا ثح یاح هلببسح قلوا لهس یسهوس كەس زج

 ۱۳ د نیهاش فرط امدقم هدراهلکم نمحا نالوا دقع هلتسودنک

 هداعا زارع ندرانهرو دك ندناتسدرک هرزوا ینیدنلوا دعو ًاهافش هتسرابجلا

 هنسودنک یرلهدام قمافلوا دودح زواحت دم اف و قفل وا در رای رارفو رانالاق ورک

 ندنفرط ولنارا هدندودح ناو ا رخ وم ا دهعت یتسهلح هدفدنل وا هدافا

 تور و زوس یعد هنسه وست كشاو دارالایدل ییدنلوا مده كنسهعلف شتامدص

 ۱۳ رام هلعلود یهدارواو لاسرا هاو یر ندنرامدآ هدناوصو همورضرا |

 هلعتل ود ندف رط هسرولوا لاب هب هب هه قراصم كرەر دتا فک یەعلق ا

 هنئاح نارا هدجر لئاوا امرکمو اززعمو شعا دهعت یکحمدا افآ هب اروم اب

 قعلوا در بوشلوا لوق یرابزارف نارا هسرزوا ینادهعتو كنا ۰ ردشمتک
 قمافلوا هلاطم هنسن هدایز قرهللوا هلماصم یک یراجت هباعتلود هتنراحت نارتاو
 هن رابلاو ردلح و مورضراو ناو یواح یاهس كلداتاعر هل یراوحمه نسحو
 ۰ هل ول مات همان ما

 * یتش .اق و د

 ارربم نالک هلا صوصخ همان هن واه فرط ندنفرط هاش ردبح یناخ اراخم هنس نک |
 2 و دالواو لاعو یسودنک هرکص ندکدتباافا یترافس تمدخ فسوب دم |

 ۳۲۱ ارا ورد یتافلخ اغوا توف ندنوعابط زرب درب
 هرزوا قفلوا لاصبا هاراخ هند بتک دلج کیا زوتوا قرهلوا هده ندنویاه

 ید فا یتسح یرادرتفد هرص یخد ندنف رط ط كناو شلروس لاسرا هتسلاو دادغب |

 را و هباراح هایش رط ناسارخو ای



۳۳۳ REEEETEEY 
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 . ردشاروم هبجوت |

3 
 تم نع هو کا هد ودنا AEF RE هم وا طو ۰ راک سا هدنم نع

< ۲۳۳ ۷ 

 بص ینما ه رمه هلا باح هداعسرد هنس ںولوا یناععا هر ردا اش اس ندهماغتم ۱

 یانا نکرولک هلا تدوع ندج اغا دم یاب یوق ینغوا نریود غاط ناوا

 قرهنلوا مادعا هحبحوم نخ صا نالوا شاردنوک هباشاپ جاخایما امدقمهدهارآ

 یسهملق کوکر و یردارب كنا ۰ یدبشلط هلوبناتسا هدرفص رخاوا یعوطقم رس

 كنا هلغغ وا مادعا هلتف رعم یطفاسحم کوکر اغا دجا یشاب یحوق نالوا یتیما انب
 . ردشلو لوصو هلوساتسا اقاعتم ید یعوطقم رس

 هدانناوب یخدوا ءانب هنفیدلوا یلاخ ندداسف هدنساضق رهشون هدانناوب مهاربا

 یحدای نالوا لات لا نامرف هدیمح هعفد چافرب تولوا ندنسهب وع یراق

 ام فا طص ندربم باح افلح قرهللوا مادعا

 ترد ندا رارف هفارطا ندرانلوا قایا كوا هدلالتخا ندا ثدح هدساوس امدقم

 یضلاو ساوس م هنسفهاس تانسلغوا نامنک نالوا دفتم هدساوس و وک
 یلوتم ندنهوحو ساوس هاغمالک | یکحهر ؟ تارا ندنف رط اشاب ىلع یحهخ رح

 كعا موخ هننارس یلاو هلا عج هتشاب یلفاسا ماطر و باج هنف رط ید و ییعوا

 تقیقح هدقدنلوا نادتساو ضع هنداعسرد ندنفرط اشا ىلع یتا دلوا اهم هرزوا

 ص وصح رشانم هرزوا قفلوا یا هف رطرر رلنل وا تل هشلا و و قملشالکا لا

 ییلاو كردبا عمخت هلکلک تبشخ و مهو «یلاها یک یتیدنالشاب هفقوت ررب ورب

 تب ۱ ۱ ۱ . یدا لکد هدر یثیاسا كساوبس دهسا سعوا مادعاو ذخا هداتناو یرفن

 ۰ ردشلدا لتا عفد هلا هىا ی رالسس كرلف وقوم هس رز وا یرلعا روصح هد | ر مس ۱

 تحاص راصح ه رق ی رومام بومه وا اه | هدار وا قل را اشاب ىلع هن رژوا كنو

 هیاشاب هللافطا یقرصتم بحاص راصح هرق ید یتلاا ساوبسو لیوحت هنغلف رصتم |

 هلس رهو دوم یلغوا یلوتم ارخّوم ۰ ردیلمتیک هرزوا یذختم كلسم قتراو یا
 ۰ ردشمل وا مادعا هداروا قر هنلوا £ هسل رق

 هرلاضف راوح توسمر و تىما هب هبلع ساوا اشا نامعن ی یعاحنس نک هقود

 تول دنا رومام هتمافا هد هف وص هلا عفر یل اریم رم ندنکی لکه دا یدمت و زواج

 تلود ا ولرد و نروتک هش هنناش و نروشود دز کک هتشلآ

 نکهقودو هلاحا ه اشا یطصم قوم ه رد وّمشا یص وصح یلاصا هنش رومام لح

 یطصم سل | اشاب نامعت ۰ یدلروس هح ول هناشاب نیما لسررر نارمزم یعاحنس
1 

۱ 

 ۱ راهسمک نال وا دات ءیداب هدنا وصو هاروا كل رشاسم کاک یدلردنوک

۱ 



۱ 

 هیت ۲۳۵ =

 رد وقشا خوم ینا, هرز وا یماقلا كن لوا ندنساب رقا تا۲

 . یدلدیا لیوح

 هدکلرت ها هصاخ ةمدخ هکر , هد رفص لالخ اغا رمع دبس یراب رهش زادهوح روا

 هن واه م رح كانهناهاش تاذ 2 ندک دما نونوتو هوهق هدرب بولق ییزام وس

 نکیا رارروط هرزوا قایا هلا راظتنا اک | بوقلاقیس هلح هلکغا برقت ینامز ینیرم

 . ردشلوا توف هلبا هیقرتمریغ تكسر. بقعردو شمماقسم بولیباب ناهک ان اغا رمع
 یشدلوا لح هرب دن هدقدلل وا ھارا هلا بالج ندنعان وقف یدنفا تحهب یا مکح

 هصاخ هناخ هرکص زور دنح . ردشمللا ضرع هنو اه فرط هتاک زانو هناکح

 ` یدتفا هلتسخ یراسعاو لسم همولع لصح و نالوا ندنرلاخا
 ۰ یدلوا رادقوح شاب یدقفا ِ ۱

 e لوصا یک یتیدلوا هماع هح و ه ه دره هلنهح یا دل وا مدارب ربخ اما و

 قول وم ید دنا یساسور یرحکب هلغل وا یماوشد كننا راک هظفا ع هقشع

 لاقو ليف هدنس راب رحکی رب ,اد هللاعحا قلوا شفلوا مست ءاس هشدلوا یتعمو

 . یداراشعا نط ءوس هلس هدنقح اغا ىلع یشابریرب یالوط ندنو یتح بولوا

 ا یوا اندا بخوم ید « یدنفا تلاح یافو كنآو

 هلغلوا لئام هلوصا ددح كن لع یراپ رهسش رادحلس هرزوا ینیدنلوا راعشا

 توق یفرط كب اع هلمنافو كناغا رع هکولاح یدا هدنهبلع كنا یدنفا تلاح
 یدفا تلاح را هققدو ۰ یداراو یاتحا كمشکد یشور كنوردنا قر هلو

 ناتسم ندنرل هرک دن هفخ تاراخم ندا نایرج هدنس هرا اغا لع یشاب رر هلا

 رل هسسد ولرد هل هدنقح كب ىلع رادحلس ردق ه یدمش یدنفا تلاح رولوا

 ك لع افاعتم هسیا لاح هنره زمه یدردتا اقلا ران هنوباه فرطو یدناللوق
 . ردشلوا رادحلس اغا رادقوح شاب هلا لع

 هدقدراو هنوناه روضح كل لع ینوک یتافو كناغا رمع کرد هداز یناش

 ۶# تاب #

 لوا عاص ¿ن نس هدناهح مهاشداب + لوف مدنقا 93 رونل و قوح

 سس هلا موح ص يدلبا تشاش هنارا هدنمص تلست و تراطش ۲ راهطا هدنمز ۱

 ۲ ات رضح تحردنکسا هاشداب یتم هراوطاو هشقام ضعب ندا راذک هدامهن
 هدس ر یدادتما یرلقل رادحاس و راربعا تروم هنرن ون اه عبط تا ۱

 هت هلا لنزع هللا یوم نوک ی وا رک كرا رفص هام هغ وا راصخا درج

 ( ًاززعم )



af ۲۳۵ جی 

 هب یرادحاس دنسم یراب رهش ترضح یاغارادفوح و یدنلوا لاسرا هنغا وق ر

 یفتنا_ یا ناو ید نلاع ءلدنس لوا ناش اب و
 تقولوا : هکه وش ۰ ردشفلوا لع یخد اشاپ فور مظعا ردص هد هرصوب هتشنا

 اشا فّور هدلاح یدلوا تداع قلردلاق ههناخقلا رامضعاردص قح هلوا مادعا

 شخ هنس ودنکیناح نک ر ونلوا راظتنا هنمادعا هلک ردن وک هب هناحقلاب هد رفص رخاوا

 یداردنوک هنس هرب زج زقاس هماقالا لحال بول ریدلاف ند هناخیقلاب قرهنلوا نانعاو
 یسادختکوق كرهلک هلومناتسا لوا نور نولواقرصتم یعاحنس راکدن وادخ هسر و

 ندنتابوسنم كسدنفا تلاحو نانو یت هدنغانوق كناغا دحا یلغاط روفکت

 . یدل وا مضعا ۳9 اشا د شي ورد نالژا |

 ولناح هلب وا هسا EEE یدا روقو رزو ر روعو نام اشا فور

 . یدرارا رزور برشم شوردو بناطا نیل رایوا هشه نویمتسا مظعاردص

 E جراح و لخادم RO هس ارت ی شموم هدل وساتسا اشا فرو

 هنشاب تو رولک هلوماتسا هم هدروشالوطر ود هک داش هاغل وا یادت رول

 ناطاس هد سا | شملا مازبلا یتمادعا بوما 6 هنل نع هلی هظحالام ر ولوا لب

 ۰ تم زار ًافنم الا را بوما OE هنمادعا یر مجح ناخ دوج

 یلوا نکل یدلک هترادص ار رکم هرکص اشاب فور هلهجو ینیمحت كنیدنفا تلاح

 هب ادم تراک هسشر یداشوع هد هایز ندنموزآ هاب ارت هنلکلاب ییلدحو تدش

 هس رب ۰ یدلو ترهش هلا كلكشوك کلو تعالام طرف ٠ تا زاعا اط ج

 )هک هددص

 مظعا زدط ینکندلد و راباب وا نه هلب ون هللا دوعص اوا هورد یدقا تا

 | یدرودک هلوب زامقجر كرهشود هنناسل كقلخ هکدتک طقف یدا رردتا |

 ۰ ردم زال كا راک یاهیموم راکفا هدا ز لا هس | راد اقح هادا یالاب ماع هلن وب ۱

 هک ی دنفا نیما لو زعم کل EE ر تل هعوم یدنفا قاف ناملس

 ۰ یدال اما دنا رس هل !لامو لاح تعسوو هلا 2 ردوو لقاع هد دناهحر

 یه رت هدلاو هلا باشا هر اغا فس وب روهشم یسادختک هدلاو RES هس ور

 كردا تذا نوک انوک هاب راناسل هدنمدرد تومکح یا را قرط ۰ یدشلوا

 كنسداماد ةدلاح ینیدلوا زواجتم یناسکس ینس یدا راشا بقلت ود نما ناطش

 ماتخ دعب تولکهب یدنفا قیر مالاسالاخسش نوحا تحلصم قشال وط رب هدنعازب تل وت

 ىدا راو تروع باوج رضاح هب ودح رب نر هه رش ۰ شل وا كج هک اب

 لیوطانا ردص هلون و شا لیصح یس ولوم هطلغ ةعفد هلس هتشررس یاامااس



 ۳ ETT هدن رز وا لو هاب رس بود ۳ 4۶2 سه

 ندهاشدا و رد هراز یاد هلساونع یس ودحم هادا بولو زو هلا هناهب ویو

 یی دلوا هدنسلح مالسالاخبش كندنفا نیما ۰ یدما رولا نوتلآ ندرصع راک و

 رودص کن وج . یدیشفلوب هدنس هناخناوید كغانوق مالسالاخیش ید هفرش نوک
 هلی رقت قلوا ند هداتعم موسر كما عیبشت ردق هنشاب ناد ر رلمالسالاخیش یارک

 بوقبحه هنا اود بوشود روا مس ر یدنفا یز هدنندوع كتسدنفا نما

 ندمالسااهبع لوسر آن رس مدنفا بوروک یرلنوب هش رش بودحم نا نکردا هعیاشم |

 بوریغاچ هلا ادص دناب وید یعروشقای مظعت هلو بوشود هنک وا كناطشوب نکا

 رابتخا یدنفا ناما ۰ شمتشا رارفاسو عانا هجا نانو هدهناخا وب د یهیعقوب

 هدفرظ نوک جوا بونلهتسخ تعاسوا ندنلاو رهق كحمدسیا ینو هلغلوا مدآ

 ضد نوح اا ردم تحلصم یدنفا یز نوک لوا هک رایدد هرکس ۰ یدلباتافو

 تافو بونا هتسخ كرهبم هدا لمح بولک هر ر ردک ییا هلغلوا شملبل اید باتع

 ندنشدل وا هضفر قوسما ۰ قدغص هقح ناتج ندملخ ناسا هجرلا هلع یدلبا

 یهتا ۰ یدللوا دف نوح تربع

 نیداعلانز هلاراشم 6 كرل ایمنقاص ندقلخ ناسا اقا نامزوا

 هل روص بر 4 :رزوا ی ہن هعف و رهتخوس نالک هر وهط هداتناوت تولوا یتفا

 ناسا هند رقم ضع ید. وا ل داع ۳ رک اب روس ۰ ردشمل وا لع ندتحمشم

 یاملع یامدق هد هدا شار و لالقتساو ذو هتسودنک و شلوا مالسالا خیش هلا

 eA هلا را ودا E a ید وا ۰ یدا E هدیحبشم ماقم یا همس ر

 كناملع بوقبح هنادیم هاس هبعاد كا حالصا وریمعت ولساسا یهمماع قب رط نالوا

 قحا بودا ددهتو ریدکت هلسهحو رکید ینمیک و دمو یو تک ندنازبحتم
 ۱۳۳ ات تر او هدف زظتفو زا ییاتتسو انرفآ هد هرصوت
 هدایزكم یدنفا هللاءاطع ندناضقفارشا یسحوتکم هقشب ندنو ۰ یدریو ترفن

 تولک بلاغ اک | یدنفا ییطصم ندناضق فارشا یبادخنک نکیآ یروظنمو لوسقم
 : یدل وا ادم هما تیدض هدنس هرا یراسانم كف رط یا ۰ یدلا هللا یشا یه

 نیداعلانزیخد هلتهجو ۰ یدلزو یزود نز ودهناخ دننامكنمالس الا خیش 8

 نالسد زابوب و نالو هدن ز هبلط تیک ها قوح ك یدنیا

 كهورکم و هلا مادعا یرایضعا و یو سحیراضع ندرازاب و یرس رس

 ۰ عوفو هعدقا هد هسا شلوا رکشت تلاح اعفا و ملا اف دات و هس رب

 وا تک رخ هک لس هضق ( ناهن وا لج رلامرکی ناحتمالادنع) هدنناحتما

) 
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 | بابرا هلتهج یلادلوا ش لب و راسور نوا ر طاخ هرامدآ | رسان و ارس قوحر

 نوت و ۰ یدا نلشاوا رکلد ندهنز تافرصت و یخد هلط نالوا تقالو تیلها
 چیه كرارکشت نالوا زارا ندنف رط راقحتسمان اقرب وشراق هنر رفنت كنهیلط
 یدنا ناما ید نالوا نانلاب راشم هدناسالانب تقولوا ۰ یدا قو یمکح
 ندننالمایم كندا ید اعلا ی ز ید راب دنفا هحاوخ لوس یک یدنفا فنصءو

 ا ندنلام یسوشراح نام هرو ی ر ندهباط ی هدننهج ی رش

 همس یسالر و هدایز ندموم ر 4 و هلمسسح قل وا یطخ موم 4سا | هداتنا لوا

 هدکد تسیا اهد مومر سس وحو قدنک دز سو زکلای لق هتهح يودا ش هل وا

 كند رع توالت وط یرل ره قال وق یهداروا هحالشاب E لاش ندنکیدمربو

 ه رحاشم جسم یراهر واع تولوا ادم زابوت یار هد ه رص یرلکدتا رادتسا هنعف د

 راز را وب تقولوا طف . CS :س هل راب رحک هلغل وا

 یر هخ وس ه 5 ندنغیدلوا ن شر و زو هحهدایز ه رب ر یسهس رز

 نا رقح و بره هحیایخ نکا رروتوک هنسومف غا

 عیاش ید ینداوح یرافدن وا مادعاو یدنلوا ین هبلع تراشا اب رهتخوس یساد رف

 نوا Es ی شل وای وتتشل و تر غ .هلاط هنرزوا كلوب ۰ یدلوا

 ید وا دقع راتعح لجو نخ هدف رطیهو یدنالب وط ما هاط ماط هللط هدراهسردم

 یورضم هرقل و ترض هس س۶ ون یعولع هنلط ا هلاق رب كعد هن وب

 . زالوا یخار هسل وا هلس هحا وخ

 ثامالسالاخسش كم رویت ب اط جاق رب نوجایضاملعف رب یس هلوقم ارم دب زب رض

 تناک ادا ) نراپ یدعا رد را یتاسه و ضرغ نالوا هدنقح مولع هماط درحم

 لاّوسو یوعد یتراقح اننوخ كرالوتقم زردک هاوتف باب (انعجاب ةعلاط سمشلا
 یسهلاسر اروز اروح هزب شاو زردا اعدم تاما هلعرش عفارتو یرحام بیس

 به تیاهل ۰ یدشوس زازوس ناش ر هڪ كماسد ۰ ردانتعمو مهم ردو قموقوا

 را رو هرز وا کبک هارو باب هلا تعح یس اد رف هد یس هنلط ناطالس عماوج

 هغيص هحیک لوا . یدلدا ماشخا هلا لقولقو یدلسد یوتفلا هلعو یدلر و

 هلط راز ھا اراشتشاب رک شا لع.ییمادرف ۰ یداروع لا شر

 هسرد یراضع ندربدنفا هحاوخ كردا تعح هدرلعماح رانلوا یشاب روس هدنجا

 كم ولع هناط ها تور ضاوعد بور دلاق یرلردنمو هلحر هدنراقدلوا قح هقبح

 سرد كر هد زالوا اح یتموقوا هلس یسهلاسر ماعتلا میلعت هقدفل وا لاک ا یسومان

 1۳ دنا تع سئکت هلا توعد ید یهبلط نالک هغم وقوا

 عماح ماف ار راضق نکا هدقفلوا ین یلنع ندفرط سه لصاما ۰ رلیدا دونشوخان



 و ۲۳۸ قیس

 رمعلا ةلباقم ق دزک یلع * اضاغم لوصا یو تو
 رجلا لماع نم عفرلا مقتسی لهو # سه عفر سل لیذ رج ىلع

 . رلیدتک هاوتف باب جوف جوف هرزوا قحا ثح ندنسایانم یتفلا هست هحنس هربت و

 5 یدل وا ما زور کای هن وگ هلا مانا ماحد زا یسلاوح و یسلوح ئوف باب

 یدنفا ن داملا نیز ۰ یدلوط هلبا راشاب رکو رازابوب یعالسالا خش هناا ود
 ۰ یدزام هقح وراشط قر هلاق بولوا تربح راو در تشا هدنس 5 مرح

 فقر هلوا رہەم و طیب اطخ و طخ قاسو رقثسسم E قاس شما

 ۰ یدزاب هلبزا هدنتلا تاقوتو هس هکیدلاق زا نکیآ رد هوب بوقبح ندنس هطوا

 كنادنمشنادو عابتا ۰ یدن شوک رب یا یوتکم یخدوا راچا

 ادصر ندافق سه. قوت ناسکد قوح روس ام ۰ یدنالفاص ه دا رو یر سه ۱

 لزع هد راضم و رد زرتسا هک ام هلع رش هدنعماح ماف هلا مانالا یتفم و

 ر یحد مولع ةللط نالوا سرد تارا هد هرصو ۰ یدا ردا ثح ندصت و

 ردقهراهن فصن قاهشغراقو ۰ یدردک هفرطررب بولستروق ندنرللا كراناهدلو

 یدنا نیما ه رز وا قمل وا لدن هنس هل كرلەجاوخ اسو یدنفا فص«

 ۱ ۰ رل دنل وا توعد

 هلبا راسفتسا یتوعد بسو راضتسا یتفک هنالفاغتم یک شما قوب یراربخ ره بوک ۱ ۳

 بسا هلا زاب ك كاحماک یخ د یار نوحا یراتعنع لبحعل نکا راردا رادتعا

 . رابدشروک هلا مالسالا خش هدنس هط وا نببام بولک هیاوتف باب هله قرهلوا راوس |

 ( مدنا عقسامو و نالا) و راشمل وس روس اوران یر 2 هد رطخ س اع لوا

 شالطا كرام تقع رد تاهن ۰ رام اریدکتیهبلا راشم اّ داع هلا و ی و ہضم

 ۱ ۰ كواص) توقح ید یسکیا هرکص ندک دلرب و رارق هنصوصخ

 ۳۳ ۱۰ اتمتغاط یبح لوا لا تراشآ ر هجو (ه هترا ناوبد یدلق
 ندنفح هم هلوا سانم یس اها هدنخحبشم ماقم ثكسدنفا نیداعلانز قت را هسرزوا

 ماعا هنغانوق ک هدرادکسا هللا لزع ینوک یحنزوقط نوا كلوالا عسر یسادرف
 . یدلوا ماللسالا خش یدنفا مصاع هداز یم ییا موږ ردصاقاس هرو . یدلدا

 تیفک راسفتسا ندنف رط اش اب شی ورد مظعا ردص هن هدلالتخا ماکنهوب هکر دیرغ

 . یدو هدندق هناعا هد ولک یر ندفرط ماظع رودص هدهو یدسشوا
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 ۱ امدقم یدقا ت 3 ۳ دل ومنم نده هدول و ۰ شو ون وا راظتنا هنل نع كندنفا

 رق هنلاقص زونه بولوا جنک هداز کم هدهسیا شعا روصت ینتخبشم كنهداز یم

 ۱ یدنفا مت ندنغب دل وا دهس یوم هسا | نا منی هرامالس الا خیش ۰ یدشمامش بود

 | ربخ هنامرح ود رله اد لبق ضاسب چاق رب هدنلاقص هسیا زالوا چیه هنسودنک

 چاقر هله كرهلوست و ینلاقص 7 یاغا دوع ید هداز کم نشمرالن ول

 ۰ رد نشت هتم ماقم حورشم هجور « رک وو شک راغا لف

 بولوا تداع كلر دوس یرانف كنسوق مالسالا خيش هدنلزع كرامالسالا خيش

 لثام هارقس مزب یتحاصم ساح و لئام هشاطل و وکشوخ یدنفا نداسلانز

 | لالتخا نالوا ثعنم ندنساغوغ موم كراهتخوس حورشم هجور, ندنفب دل وا

 ۱ امدقهو ۰ شعد یدردنوس یرانف مزب یوم كرلهتخوس هدش دنل وا لزع هسرزوا

 | هواه روضح داتعم رب هدنکیدتسا ارتشا قان وقرب هدلح مان یسهمن ناطاس هدرادکسا

 | ۰ شمروس ( یدسللوا كرادت هناخاحاس یراب یدنفا ) هناهاش تاذ لوثلایدل

 | هدنراتسل و زعم مایا قحا هدنرابلاب هنمالسا اشم مدنفا ) لاحرد یدنفا نداعلانب ز

 ۱ وک د رط ره هقبقد میدناوا لزع هسیا یرابعاد رلردیا تو

 قوا ارد فارطا هلعل وا :وومام هماقآ هدرادکببا هد هو ی
 : ردشلوا امت ر و ۶

 هبهس ورب كناو ۰ یدناق دعم و یی هب هس ورب ینبم هناظحالم ضعب هرکص ع نوک چوا

 وفع یدنقا یدشر هداز یاح یسضاق لوساتسا اھا یا دلوا شمردتا یی

 ۰ یدنلوا یی هسدف یدنفا ییطعم یسادختک مالسالا خش . یدل وا قالطاو

 . یدلتروق هلسسح قلوا یمدا كنهداز یم لصالایف یدنفا اطع یحوتکم اما

 . یدلاق هدر وسا قاحموتکمو

 طفح یمادختک كکب ترع نالوا قم هدیل وییاک اسم نواوا ندا

 ندنگندتا راتسجا هقخارا رش دانا رازوس هوس ندد نت وا
 ۱ ۰ یدلدا ین هب یلوسلک ید وا هداننا وب

 ۱باهرلانع هداز یت ها لزرع ید یدنا قدس دک تا ا 2<: و
 ماش ه یدنفا نیمایلد یزارف رس كرلبدنفا هجاوخو ۰ یدلوا فارشالابق یدنفا

 ۱ هرونمهندم ه رکص ن وک ییاو مهاب هنر ردا ه یدنفا فنصم قبفرو یت ولوم فرش

 ۱ ۰ یدلروم ناسحا رابصتمو راققاه راو رهاب هن راضعب نداملع رکید و یت ولوم

 5 ا سهم ۱ یدفا جمع نالزا نامر ۶ رهتع ا قلوا ناوخا تادختنتمرس

 ۱ تالماعم نالوا یراج هنامرح هدنراهنایم هلبا مناخ اضیاز یزیق فصاو كنيدنقا



 ی كردبا شارت یتشا كنا E هلکعا تفلاخ یسه راح ہیرا

 نوباه عمس دسر قرەلوا عیاش یکیدلبا لاخدا هنجما راموذح و لارا 8

 تناها و یزف ېم هحنحوم نواه طخ نالوا رداص مدقم هام دنح هلغملوا

 فراع دم هداز یدنفا دا رع ندنرلولهاب هم رکم ۀکم نالوا وز یشان ندنسهشحاف

 ین هغاط روفکت یزق فصاو نالوا یتسودو هحیلاخبم هدکلر هللا یدنفا

 ریهطت هللا تباناو هوت كرلماخ هدنشع یتخشم كنهداز يم ۰ یدا راه وا

 رخاوا ینم هنفیدنلوا ماحرتسا هلا ضرع هواه باکر یرلکدلبا تفع نماد

 . رایدنل وا قالطاو وفع یسهلج هدلوالاعببر

 هاشاب شیورد یطفاح ربک ُهطاو ۰ یدلوب عوقو ارزو تاهبجوت ضمب هدانناوب هن
 یناظفاح رک طا هاشاب بغار ناربم رم یطفاحم یلوناناو یتلاا هنسوب هلترازو هبتر

 هب را كب تبان دوت یرظان همارد ندراشاب یوق هده رص و و ۰ یدلروم هبحوت

 هرازولا عوفم ندنغیدلوا لماع اشاب دحا 2 وا یوم یظفاح هرومو ۰ یدلوا یتما

 . یدلدا روا هتماقا هدنل وسلک

 هدانناو هلغغل وا کتشا ندننایدعت و ماظم كناغا رکب ینابعا یساضق بحاص راصح هرق

 ار تن ید ندر مط كرك و ندلوناتسا رک ۰ یدنلوا ین ههسوغام |
 . یدنلق دعو یی هفرط رر هلا هالسو رر ید |

 فور ردص ندنکب دک هنش < كندا ت تلا ید اشا ورت ایرد نادوف ۱

 نوزب زط هنس ده دهع هل لع ین E یجنکیایم روا د الاعسر سس ردب رادف رط اشا

 هب اغا نسح یاب باصق و یتانادوف ا هبا شاب دحا ىلا جا یسلاو باح و یلایا

 ۰ یدلروس هح ول یلاا راکدت وادخ هل رازو همسر

 بومتسبا قلوا تشل رس هدراشبا امان قوح رو بوبمنکب یلاح شور اشا دخا
 نادوق هکردکرک قلوا شمشود هنرکف قمقبج ندنجا كشيا هلقلیلتاط
 ندشدلوا یوقو الا هام ود روما قرهلوا جازلا ف رحم یک ینیدلوا اب رد

 ررتسوک هدایز تاق تاق ینغاجازمانو رایوسرلزوسوالوب زاکد یلها كشیاوب زب هلتحت
 هملاح هنس ین هرکص هام دنح نوجا قمالوا هدنامسب هناسرت روما تیا ۰ یدیا
 ۰ یدرانروف یە بولوا DD ر

 لوا اب رد نادوف ید اشا نسح یشاب باصق یسلاو راکدن وادخ و

 نانو یسلاو ساونس هدقدل وا یسلاو باح اشاب دشروح ی الا و یلوطانا هحع دقا

 یشدلوا رومام هنسهلازا كنىذفنتم ضع ۰ یدیشلوا یسلاو یلوطانا اشاب نی دلا ءالع

 اوس هلس راز و و هده رخ ام لالخ ن رد دخل دم هل وا قف وم هنسا رحا ه دلاح |

 < هتماقا و
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 | نح قرصتم عاج حا راضخ هف ییا لوطاناو - یزد
 یلعوا حوصت یسهدوب و سودک هدانا لواو ۰ ا ترازو همراب هب اشاب

 لوغشم هلا ناکو را قشم ی را مضح دع ناخ دوج ناطلس ورم د هس یا ۸

 بت یتعج یناطاس هضق هدیجر فص هرزوا ناشکناک هبرید تداع ندنفیدلوا

 هازادنآ ربت ندن و اه فرط نوک هش بول. رو را رداح هدا دیم قوا قرهلوا

 ۰ یدلر و تفاض كوس ۳و

 تا اوج هر هشح اف لامعا صعل هد ه مه یراقدنل وا بدا و یا كمهتم ضعل هداننا وب

 ناب دل وا £ هر هس وعام هدحر لئاوا 8S یسکیآ ندنرلروهشم كا كرلزاب و ندا

 اور ف قرەلو رود هح هدایز رل هحاوخ هدنسهعق و رلهتخ وس ناسوا ناس هد الا

 لئاوا ندنکب رلک مزال قلرف یرانور زار یخد كرلنا هلتهج یرافدالشا هتک ر ح

 کج كن رط ىدفا ابلوا ندنرلوا ناسللا ىرجو یعدم هداز ا هدناعش |

 هلا ین هنیناح یتکلم ودنک هجاوخ ناولم و ههنردا یدنفا ىلع نوزواو ههئالع

 ٍر یادلرتس رک تاع هری

 نالوا ولنامرف ینم هنناکر ح ناعم یاضر فالخ نکیآ یفرصتم ماش سلنا رط امدقم

 قمامقح نداکع هلک ا ماح رتسا اشاب ناماس یسلاو ادص ی وفع ثنافطصم رب رب

 یسهس تزد یخ نون كس راد هشادنل وا وقع هلط رش قماشراق هشلا رب و

 هی E هسا موف ها یدنشت ردوک یلاع ها هناشات نایب ملت رخ الا عمر

 سنا رط رتاذ هقیدل وا هدکعا تا رح هناتتمت هدانز ا تودک هماش سلارط

 نامه ار هنفیدلوا شلربو لا رع هنوباه باکر هدانئا و ندنفرط یسلاها ماش
 نداشاب ناملس E هد سما لوا هدهساا نرو و لا اح رال یساز را باب ۶

 . یدلزاب همانمالعتسا درب رب و رارف u اللعتسا ۱

 كس را ضع كن اننک نانل ون ینم هدفت عقاوم منم ر> هکرامم هلن ر وهش داها و ۱

 ندرلنلوا ولنامرف هلغل وا یداب هناصم داسفا كتا باحو ۰ یدلدا ها یلسس

 یدهعت كا هغل وا یداماد كناشاب ردنلف سلاو شعص اغا ردح یلعوا لس ص

 هلمط رش كما تماقا هلسداو ض صع هدنس هبحات لیسوماح هد را وح شع ص هرزوا

 . یدلروس هدعاسم یخد کو هلغملوا اهنا ندنف رط یسلاو باح قالطاو وفع

 كردا دلوت ناطاسرب ند رایرهش كاب بلص یسهحک هعج یحزوقط ی کن كناصش

 . یدنلش ارحا یلنش بوط ۵ یدشوا هبمسآ ناطاس هدیح

 | یا سه وح و 5 ریمعت e هد ول رو هسدم امدقم
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 هزب وا وجو عصر هعطق چ وا نالوا شمل ر داب هدنداعسرد هلا هزب وا هعطق
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 ینوک نسب كه رش ناضمر هرز وا قفلوا قلعت هنس رالح بسانم كنه رهطم هضور

 ۰ یدلرومس رس هاشاب جاحاریما هلا یاب ی هد زم

 ماركلا هباخاو هلا ىلعو مانالاربخ ىلع ةالصلاو ماتا نسح ىلع هلل دملا

 ۶ تادنس و قاروا روص نانلف لید هاما داح 3%

)۱( 
Eهمان هلاصم نانل وا میظس و دمع هدننس هسور هلا هلعتل ود  # 

 هناذد تسدقت یر ولا ةفاک روما یامرف قسش بانجو اشح كلام دوادخ ترضح

 هبنادمص هاب ةدارا كناپنلا یوذ مهف نع ةقيقح تلاقنو دادضالا ةمصو نع

 | عیفش ادخ بیح ایفصا بئاتک رالاسهبسو ءایبنالادیسو یمهیناحبس ُءیهاظ تیانعو |

 | كنيراترضح ایاحتلا یکزا هو هلا یلعو هيلع ینطصلا دم نمربمغسب ولوا ازج موب
 لات هللا ناوضر ندشار ءافاخ و نی زک باح او یتاکرلا ےل تازحعم ءیرابتسد
 0 جحاورا تقفام كنهر سد یافصاو ن رقتاده یامل وا هلح و ناعما مهیلع

 |٠ (ارغط لحم ) لب رلاو اتنج هبط م
 لع لج هلق نکاسلاو ىئادملا كرباو نك امالاو نادلبلا فرشا هك نب

 ف رش سدقو هرونم هندمو هم رکم 2 نالوا ما ۳1۳ هجو تارو "

 ۱۱۱ ا هک همظمم ا دالب نالوا كوالا ةرسح و ىك احو مداخ كکرابم
 | هفر و اه رفاو ناتس رع اکو رصعلا ةردان رصم و ماشمتنج ماشو كرلنا ردهسور و

 لصومو هفر و مدو I ه مهل و محو كص قارعو اهشلا باح و ناورف و

a a۰ د ۰ ۰ 5 ۱  ۳  

 | نامرقو هنداو ساوسو مورضرا تالوو هردقلاوذو رب رایدو رور رهشو

 ل رک و سودرو سیرقو ماش سلبارطو سنوتو شحو برغمو ناوو

 لا مور كلام و یلوطاا رادو یلحاوسو رازحو کد ه رقو رد دقاو هر ومو

 ۱ ارو ناتسراباب و كر و ووو ناتسدروک اجو مالسلاراد دادغب اصوصخ و

ENلوا راد هراتات نالیاو قاجق تشدو . نایطراقو ناتسجر  | 
 ۱ نالوا هدناو ام وکحت برصو داهل اراد دارغلب هعاقو هنسوب امومع عفاو هد رلىلاوح | ۰ 2 ۷ 5  ِ 5

 ۱ عالق عقاو هدنرافارطاو نادنب و قالفاو ماقلاب نادومرا دالبو نوصح و عالق

 هاشهشو مش تلدعم هاشداب كنادلب و عاق هڪ یغتسم ندفصو و فم رعل نوصح و

 ٠ ناطاسلانب ناخ دوم ناطاسلا ناقالا نا ناقا او ناطاسلا نب ناطاسلا یماع کوش

ED 
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mmمیقوت | قوت تماس روغن روم ناف ناطلسلا نر نا  

 هدتمظع راک و شقت مفالاخ غب معلب غیلرو رویز ر و ن نم هلا نربلا ناطاس عفر

 ماظنلا یرد مالک یاغتمرب م رجال ردرتسکشیارآ و نونعم هللا ن رحللا ناقاخ زاها

 نالوا هبهلا هبطع هم هناورسخ باصن تما تاذ ( ضرالا ىف هللا لظ ناطاسلا )

 N رکشلاب لو كنه وع ص تطاس ف طل هناحو ا تم رش فف رل

 E هقاخ ىلع تقفشو هللاسع ال مظعت هلا ماف هن رکشت یاها هحنساغتسم ( اهلک

 ناف تنعر شراسا لاصحتسا وح بولوا هاش دصاق« یاصفا ارحا

 ردشلوا مهناورسخ :دهع هنارو هنارادحات تمه تمذ همزال تلادعو فاصنا رت ام

 راختفا هل رارقلا یدم رس هم هر ا و رازهتسالا یدا هماعتل ود كلذ ىلع ا

 ةفناطلا ريهاج طلاصم حاصم هحيسملا ماخفلا ءار رک راتحو ه وسعلا ماظملا ءایمالا

 E راتعالاو دخلا لئالد بحاص راقولاو ةمشطا لایذا بحاس هننارصللا

 یروطاربعاو هاشداب و ام رفنام رف ككرلاکلا هح هع عات کاو سور اماع و كن راتل ود

 لیس هبلا مهلاو داشرلاو رباب هقاوع هللا مت مخ ر ردنا کلا رمتسود واتس ر ول

 ضعإ تافاصمو هطاصم هطبار نالوا دوقعم مدقا ندنو هد دادسلاو باوصلا

 لالتخا ندا روهط وری دن دمر نودا ماصفاو لالحا لوق 2 : هضراوعو بایسا |

 مزاتسم یهللاداع نما بالسناو یداب هامد كفش لادح و كنج نالو عوفوو

 یراتحارتساو شمارا كدالب و دابعو یتوکس و عاف دنا كناغوغو شروش هلغا وا یدّومو

 یطب رو دقع كحالصو حاد اددح هلي هلازاو عفد كلاتقو برح وبشا هدننمض

 یروطارعاو یهاشداب هس وار و ا بقانم تفصن باح ةو

 اس دیش و توفصو حاص دم 1 نت ودلا نیبام بول وا دارم ندنف رط هلا راشم

 هلاسم داومو هلاکم سلحم دقع هلا ی 8 اهلا راشم تلود هدننمض تدومو

 ی ندمهاهاشدپ فرا ها فرط نوجا كملبا مظنتو ه هک ام یاهو

 BE میش هدوتس مظعا ردص لعفلاب ناناق صصخت لوا صخ سم ا هاماک

 لا وذ محافل E e راختفا یسادختک مملع تقادص

 هولع ماد بلاق دعس دمت دیساا رداق أ١ كلا هانع رک ضا ۳۷ ف باوصلا

 منویاه یودرا الاحو ی ۳ اقام :نانل وا تا

 فاق ناقلاو ل لضفلا عون نيعروتملا ءالضفلا لضفا نی رحبتلا ءاملعلا لعا یسضاق

 قاقدلا زومر حاصم قب اقا زونک ؟ حاتفم هبنقلا تالضعلا لالح هش دلا تالکشلا

 هلئاضف یلاعتهلامادا یاس مهار! ان ال وم هداز یتفم یلعالا كاملا فطاوع فونصب صتخلا

( 

( ۳ 

 ۱ دماحا | مراکالاو د دحامالا راحت وا ۱ یک ر رل : رحیکب ناناف نسل تلا صح صو



 لاقالا و ةلودلا اب دهم فاصلا یارلاب مانالا ماهم 7 ىقاثلا رکفلاب ر وها روما |
 ی رکلاةفاللحا ا بت رهیمظعلا ةطاتلا سومان لمکم لالجالاو ةداعسلاناکرا ديشم

 رادرسو قلطم لک وو مظعا ریزو لعفلاب یلعالا ثاللا فطاوع فونصب فوفحا |

 تلاکو یخد هلاقاو هرادتقا دیک ات فعاضو هلالحا یلاعت هللا مادا اشا دجا رک ۱ |

۱ 
۱ 

 هت راد هقش هقشر كنهدح ماد دا درع ۳ كللا هبانع دب زع صتخا مراکلاو

 ةدمع هحسملا ةللاءاصا راختفا نالوایرلاوق كراسو لکلرلاوق هلځابو هیسور
 یتلود راب هقاوع هللا یخ فوزوطوق لشیم فحنلوق هنوق هبوسبعلا ةفناطلا ءاریک |

 تداعس نواه هماندهع فرمشم هلاضارا ناهح یارغ یارفطو هد رم هل ور

e 

 روطاربعا هللا قفلوا اطعا منوباه همانتصخر نونعم هلم هناهاشنهش نواه طوطخ

 قل رطو ینالماش الاحو یصاخ راشتسم نالوا ل و صخ سم ثلذک ندنفرط هللاراشم

 دودف نالوا لتا هنناشن لعا هر كنسهاشنهش ءیناعع لاله بولوا یرلاوق كنهرشک

 هح اقلما ءامماةودق و کسنامل اير دنا ةمنا رصنلا ةفناطلا ءا رک ةدمعو هبحسسم لا ءا مما

 ۱۳۳ ۱  ناساسو هد لارتج ناول كس زوطارعا كاش
 هبلا راشم روطاربعا هبحیسلا هللا ءاصما ةودقو فسنابص هد ناژ یربلاوق هدیدع

 ترجح ربطناب مهقاوع تمتخ نوطن وق نروژ یریلاوق قرط ضعبو یراشتسم الاح

 كنسالوالایداج یسهنس ید یعرکی زویسکیا كس كتهبحتلا لضفا اهبحاص ىلع هوس

 ینکیا نوا رو تب كس كمالسلا هللع یسع دالبم عفاو هلن :وک ید نوا

 ۳ فلاب هدنسهبصق شزکب نالوا هلاکم لح ام هدننو یج جلا نوا ثتنسام یس هنس |

 یساضتقم هلماک تصخر نالب رو هرلودنکو تاقالم هلب رار یراصخ ص ناف رط
 هنرزواهدام لا نوا هلا ناف رطءیضار بوبا ا هرک اذم تاعق دلا یهخا اصم داوم هرز وا ۱

 هژلدابم و ریهع یواح ینهدام ىلا نوا نقآ یرکد هل راہ میظنتو U سساتو طب رو دقع

 رب دم مالام طانم مطان ماعلا ماظن مخفا ریشم و مرک | روتسد ید همان دهع یراکدلا

 ۳ ,e YN رسو یلارتح شاب كتتلود هيس ورو یساضتقم ییهلماک تصخرو هّعاطم

 ۳۱ تداوم روطسم عو لوک هرزوا یساماک تمخر هدندن ندنف رط
 هلدام هاترلدد یراصخ م همرط ین راهمانشهدصت موتخم هلرارهم هب لومعمو ربتعم
 یهلاسمو هطاصم داوم نالوا طورمشمو روطسم هدنررلکسم كنف رط هاب راما

 مهیلعتللود هعدتسم هدعافو تطلس نرد باد هلاراشم رک ارادرسو مظعاردص
 تحارو تسهافر هلکعا صضلت و ضرع همهناهاشداب ۳ كلف هاکرد هرزوا
 حالصو حلص نانلوا دمهم و دقع هنیرزوا هموقم داوم نوجا تامو كلم یابارب
 تکوش نواه طخ بولموط رتعمو لوقمد ندزع واه فرط حالفلا بج وسم

 ( زع ورقم زا



 ج 3

Rotیر  

 لا 3 ال ۳ ۳ اقا ريزا EN ۳ رود ةا و
 هکر درلء دام هان و رکذ نوجا یسفلوا تناصو تیاعر هدنر ولر بولوا زم واه

 . روناق نابعو حرشو ناو رک ذ هدعوباه هماندهع وبشا هلبا ینیع

 تاداعم ولرد ه نالو دادتما اده وب یا هد نیتلود هدام یلوا

 نازع لا .هاقنهشزل رز تونلوا عفرو عفد ارح و ارب هللا همان دهع ویشا تافانمو

 یراتاودو یرافالخاو تخت هثروو یهاشداب یروطاربعا راسور هو

 ناساح ناتسد ر زو هلوا ررقم تافاصمو یتسودو حلص دالا ىلا هدن رلهن امم

 نتمخف نیتلود نوجماعنم یاسا كج هل هلوا بجوم یتنوکت تامصاخ هدنرلهنابم

 ده هلا همانحاص وتشاو رلهدا قرص ن رهصحوصحم تربص و تفد نتتدهاعم

 هب هروک ذم ةدهایم ندنفرط هل وب ندنو هلرب ارجا الماک یداوم عيه نانلق
 فرص هناقفدم هرزوا كماعا رودص هبنالعو 0 تو عضو ع ع ون ر فلاح

 رلهل | راکفا

 ددحت هرزوا توفص لاک هدنب نتدهاعم نتمیخف نیتلود هدام ینکیا

 نالوا رد : ماتخ وشا ندنسایاعرو هع كنفرط هحنساضتقم تالاوم نانلق دو

 هتلود فرط هابرلتهج هراس طاصم ك رکو ه رکسع تاکرح كرک هدنلالخ ھا

 ايس و هلماعم هللا حفصو وفع ی امومع كرانانلو شما هاخادم افالخ هتکلعو
 چیه ندرهلوقموا هدننمض یسهشاس عاضوا بوللوا هلماحم هدنراقح هلا ایسنم

 هیدرو مدق سا و توش اوا باقعو رجزو ناطخ هد رف

 مدقم ند وب قرهل وا ی 2 هدهرتعم نناوق ربز وللثمراراس هدک دبا تعحرو دوع

 . رلهلوا فرصتم هاتحار و نما هنک الماو لاوما یندلوا كلام

 هدهم ولعم جم راوت هد یلود هنسور هللا هرن اع هیلعتل ود هدام جنح وا

 تادنسو دوقعو رلهمانط شو همان دهع نالوا شف وا دک اتو طب رو دنهع و دقع

 سا انا E وشا ك رکو هاتهج ههاس دوهع تقود اتو و لک ندهصوصخح

 نتمضف نتلود بول وا قیدصت ةلح یسادعام قرهناف اسم داوم ندا ربغت

 راها هناقو هلا تاشو دهج لاک للخالب نیتدهاعم

 هدنط رش یکلوا كنسدنس حاص ساسانالوادقعنم هدقم هدام ید رد

 رهن ندناو ردق هلع ینب دلواصنم ه هنوط ندنلوخد هنادش تکلع كنس رهن تور

 زاغوب بولوا صاف دح كنتلود ردق هرح ف زاغوب یلک یراسب لحاس او
 ,م ردق هننزاغو یک رک ذلارام هدنهاکشس لع هلوا كلرتشم هنفرط روک ذم

2 9 2 9 

۱ 
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 | بد برق هدای ز س ات لحاس قحهلاق هدنو رصل لود هس ور تنه وط ۱

N Aتا ی با  



 ی ۰

 ور اتاوا فرضتو طبض هدنرب كنود رلهطا كج وک نالوا نوکسم ر او
 هلمعارب هملاخ ةلاخ قرهیمنلق ثادحا هشاو تاماکحتسا هدرلهطاوشا هلو ندن وی و

 هل وازناح یرلدشدما كنسایاعر ناف رط نوجماتحلصم وللنمیهامدص و بطح عطقو 13

 هن راسب لحاس هنوط نانلوارک ذ ید ككرلهطا لوس نتاکهدنهاکشب یلکو لیعامساو 8

 تمالع هس رال هفاسم تعاسرر كرلهطا لوا هلا راتعا ندنرارناح نالوا برف

 كاذک هرزوا قلوا جراخ یکی ساو را رق نالوا دوجوم رفسلالقو قغلوا عضو

 یییضارانتاک هدنسهش لوص كتور رپم ءانب هی دلوا حرصم ود هلاق نوکسمربغو یلاخ

۳ 

 كرت هنتلود هسور هنلعتلود هاشحاولو اش هلح و یرفو تاصفو هدوحوم عالف

 رام نال وا 1 هل وا زحاح نتل ودلا ناد یطسو كنور رهل هلکع | تعارفو

 ۱ ف یک یلوا اغ راع كنود هدنرارنص هنوطو یراخوت لک نابلا |
 كن رهن تور ندروک دم زاغوب یسهبرح نافس كنتلود هسور قحا بودا |

 رله دنا ك دما ردق هع ی دل وا تصعم هب هن وط

 هدنسهق غاص كنور رهن روک ذم هدالاب ید یتلود هیسور , هدام نشب

 لاح یراقدنلو ییدمشو قالفا هرق هللا قالفا تکلعو یسضارا نادش نالوا
 هو ٠ ت 4 ك ِء

 ید اسم و ی رفو تاصفو نیر رس اعم ا رهعاف نال وا هدنن ورد هرزوا تسهو
۱ 
۱ 

 ۱ ندرللوا اسم هد هدام یحدرد هدالاب و یتحاول عیح دوجوم هد درو دم كلاغ و |

 ۱ ید ندفرط هلمتلودو هلا ملست و در ههینامع ةيلعتلود ین رلهطا هنوط ادعام |

 ۳ راع یادتا هلهح و یییدلوا ر رح هدنطرش یحنش ثكنیدنس ساسا نابلا فلاس ۱

 ۱ اشا هع تادنسو قاوم نانلوا دمع راد هتنازاتما نادغ و قالفا نکد هنشرات

 هقبتع تاسساح هلهج و یت دلوا نیسم هدنط رش یگدرد كن سهدهاعم شاپ بول وا |

 ییدمش كنادغب ندنف رط هملعتل ود EAE یسهملاطم مدع تنفملاکت هب راح ماکنه و

 ندنحرات همانش دصا ءهلداىم هلغ) وا راکرد ی عارف هقنلاکر هب وسا درو هنساضا را

 داران دا داسع لو: اراد ندهموقم «یلاهاو یتفاعم هنسیبا كنسلاها نتكلم
 2 هل وا ارجا هلع جد یر هدام دم لمص یا ترد ۱

 ییدلواحرصم هدنسهدام یجنج وا كنتساسا دنسرک ذلا فلاس هدام حل آ
 دودح نالوا هد رالحم رتاسو هدنتمس یلوطانا ادعام ندندودح تورب رهن هرزوا ۱

 هعدق دودح وشا یتلود هبسور هلففلوا اقا امامت لهجو ینیدلوا یعدق رفسلا لق |
 یرلقدنلوب کی دمشتلذک ی خد یعاه و عالق نالوا هدیدالبتسا برابسح هدنلخاد ۱

 . هلا ماست یتقحا و هلج 3 مو یرفر aa لاح

 رفتس هک كلام نانلوا تعارفو لر هنود هسور هدام جن د

 یر



 پیچ ت
a ۲۷ 2 

 كلام راس كنەىاعتلود ك کو لا هسا 1 ۳ | لها ن نال ا لوا هلم ر

 رال وارکشهاوخندرانانلو شلاق هد هو وک ذم كلام هدساسا ره بولوا ندنمایاعر
 تموکح رز ماودلا ىلع بودا لقا هب هيلع تلود ءیضارا هلب رالاوماو لابعو لها

 مانو عنام ردق هرذ هن رلود ۲۱ و دو صوصخ و راهلوا نک اس هدهباعتل ود

 كلاس كورتم هتلود هسور كرکو كراهلوقهوا رک هقشب ندنکح ها نوکت

 لاومایرلقدلوا كلام هدهروک ذم كلام كرانلوا هدهيلعتلود فرط موبلا ندنسلاها

 هب همنامع كالا یتاعا ههر تخورف هن رلکدلبد ندنناکس یاوح لوا ی راک الماو

 كنسهماندهع هطاصهوبشا هدننمض یرلهروک ذم روما میظنتهغلوا ن وذأم کما لق
 رفس وشاو هنلق اطعا تاهم هام زکس نوا ًارابتعا ندنخرات یسهلدام یراهمانهدصت

 یراراناتناصب د هلق نالو شماراذک هنفرط هسور ندنسلاوح قاحوب هدنساننا
 نانلوا رک ذ قحا بولوا زئاح یراملما تعجر ههمنامع تلاع كلذک هاب رلاخر یخد
 ندنفرط هیلعتلود كفراصم شملس هلوا عقاو هدنحوصخ یراناکساو لقن كراراتات

 هسورذل رک ندرانایتسرخ هلباقلابو هلوا طورشم یدهمت یساهاو اطعا هنتلود هبسور

 لصالا ی درک و نوا نادك الما ناسا ءدکلام نالا هو 1

 ۱ ینیدنل وارب رحم هدنط رش داود كندنس ساسا رک ذلا رام هدام ون رک

 یناناعرراذک هبزج كن هم امع هنلعتل ود هلهح و یی دل وا ورم دمده امیتلم ب رص هرز وا

 یتحهوا هلماعم هلتحاسو تقفش هیلعتلود هميش یاضتقم ر هدنرلقح بولوا

 رو و نج «وچسا ۵ هنر هلخ ادم تیم EE 2 هر هر 2 تاک < ۷۶ | و N دفح ۱ دون 1

 | رد راس کهدهنامع کلام هده, الا یزملوا نشغا دلو هد دروک دم كاع ی ۲

 رلهاسهدنا نط وتو لقت هل رالا وما و لابع ولها ههر وک دم هک ورتم كلام اعرانل وا رکشهاوخ | ۱

 كلام هدهینامع كلام بوبفلوا عئاوم ثاربا هدروک ذم صوصخ ید هبهلوقمو و

 ی راهمانش دصت كنس همان دهع تام وشا كاذک ن « رلهعونتم كالما راس یرلقدلوا

 | هتناکهبلعتلود كلام لوا هنیهدنف رظ تلهم ها رک نوا ارایش ندنحرات یسهلدام

 ۱ یم هنس رهقاس لاعفا هلکل روک بسانم قفلوا A4 را جا I ا

 | هلماعم هلا حفص و وقع اسما ه دب راقح ه رز وا قماغلوا هدخا وم هوح ولا DA اهح و ح

 ) كند و دم تام ورم دع دق و هنل وا هدعاسمه هر و تامندنف رطهماعتل ود یروص ۱

 تاماکحتسانالوا شل وا ثادح | هراح | بسح تولوادوحوم هدنضارا ینندلوا نکاس

 عال جاا نالوا دوحوم و رب دهب وا قره وا ااو مده هاغل وا موزا هلو ندو

 تاوداو ه رفس مزاولو تامهم و بوط هما رلعف وم مکحتسم سو رەخ و ۱
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 هرزوآهج و ییدلید هلرب لاخدا هنفرصت و كلم دد تانهلعتل ود لوالاک هل رلهرئاس

 ی

 هتعر قوقح ندن رافرط یرکسع ظفحتسماوسشا ءاس هننحهلوا ناصت راظحت

 اقفر هملعتللود نوجا قمالوب عوفو یدعل و رحز هلهجور هنهباع یتام برص یانم

 ربا زح ضع كن هماعتل ود هل رکو یراتلاتساو نما باسا نالوا مزال هدایو ةقفشو

 ا والم داوف یرافدل وا لتا كن سایاعر نالوا U عقاومو هددىقس رک

 هرلنا هل رب هفعاسم هن رال وا رهظم هنس هبلع هن اقفش رابه هدعاسم ید ههروک ذم

 عوطقم هحور كنرلوک رو یە رادا ندن رلف رط دن رل ەلخاد روما اساق |

 قفرط كنهدوک ذم تلم وللثم یملستو ضق ندنراد ودنک صصختلا یدل |

 ۰ هبلنا مظنس هلا یتلم ك رص هلعت ود ی رلاعدتسا قحەلوا ندهنلعتل ود

 ۰ ۰ ۰ 7 حج ET ی ۰

 روک د ]رک وتانا ر دوح وم ۹۵ نالو هدام یخ ز وقط

1: 3 Pp 
 هدهىلعتاود رها ندهن رو.ههاط یی ره یرلر سا ر |

 نسح هب ود هيسورو رلد انسرخ ندا لوف یهالسا ند هل رلتدا را نسح

 | یرلهما ق دصت كنەماندهع وتشا یسهلح ادعام ندراناملسم ندا رصنت هامدارا 0

 | ناه ضوع الب نیزسکعیا باما یخد نمت ینزج قرەلوا لدب هدنیقع یسهلدبم |
 یروهظ»رکص ندنحراتیماضما كنمان دهع وشاو رلهلواماست هارب هیلخت یرللیس

 كحهامهنلوب هدهلعتل ود كلام بولوا راتف رک ء رسا دق هلا تهجر نالوا لمتح .
 2 ِ EE TS ٣ ا ۱

 ییاتسدرر اع ك: هماعتل ود هاو ارحا تلدد هر و دم هدام هدنهح یسایاعر هیت ور

 هلکعا دهعت یتلود هسور ید هتسارجا كنهروک ذم تالماعم اهقطن ندنرلقح |

 غلابم نالوا فورصم هدننمض ارسا ةرادا ندنرلف رط نتدهاعم نتمخف نود ۱

 ۱۳۳۱ و و هلوا تعالص هاعدا قلتم هسافتسا ندنفرط بوف اعا
 ملست و هژداىم هر مانعا هم وق سم یارسا ه رار ۶ ناف رط ثح هنل وب هدد و دح

 «رلهئا تبّور هدنکلام ودنک یر یهندنتل ودیغد یتراهارمزاولردق هنراماست و

 2ے :
 ترشامم هرز وا قح ه ردص ندد وهع وشا تولوا ه دن امل یرلاوعدو عاصمنالوا |

 یراقج هلا نالوا هدنفرط ُهعسن كرك كنسااعر نیبناحو هلوا ماتخ یاریذ هلرب
 20 ادا اماعو اس رس د یرلتابولطم نالوا هدییم كلرک و

 یراهماشدصت كنمخف نیفرط هداقعنا هدهاعم وسشا هدام یحشرب نوا

 ندنرک اسع ودنک رحم و رب كنهلعتلود كلام یلود هبسور هرکص ندنسهلدام

 یاضتقم ص وصخ و قحا بولواراکرد یحهدا ترشابم هنس همام ندنسامغ ود هڪاو

 ءهلدام ن دهاعم نامخق ناساح ندنع دل وا ندهم زال قسط هرلەقاسم هلا لاح و تقو



 نادفش و قالفا كركو هنتمس یلوطانا یا ج وا هلب ات ا همانش دصا

 ندننوک همان دصت ءهلدام هل را نعت قرهلوارخا لهم نوجا هیلخت ةلح هنف رط

 ۱ یلدا نر ا ANE ۱ 5 هب رب کا ردو هل واح 5 تقو هل رب عورش

 هجا نانل وا در هر همن مع هماعتل ود هحسح وم هدهاعم وشا ه دن راتمس ی وطانا رک و

 هناعتل ود یرلهنفس كح اج هسا ود هعا ثلذک و رە داها و اماع يلاع

 وسشا ندنفر لود هس ور بهم مع هنلعتا ود و رلهیلب | 3 رح ندنرل وص هم امع

 نکد هر هما تدم ماتخ هدعالق و تالام نوا ا هحنح وم یمەماندهع ملا

 روا لاو یادی و ده ا لاوخاو را یی هد هو

 هیاعتل ود ردق هن راحا ر ,خا بک تا یار وب E بولاق هدنسه رادا لوح هيس ور

 مزاولو ال تن هم وقص ۳ قرهش وا هلخادم اعطق ندنف رط هناء

 هلهح ویښ دل وا یراحن الا نک د هه تدم رخا هدنک رادتو لاصحتسا یسهراس

 . هنل وا لع

 ۱ رازح روطسم هد 5 دام ید AE UAE شاب هدام ینکیا نوا

 هس راجت یایاعر یتلود هیسور كن راناصروق یراقاحوا برغ سللارطو سنوتو

 یتلود هیسور مبقم هدهناتسا راد هنطورش تراجت نالوا اقا كل رک و هنماظن یتراسخ

 لماش هراصوصخ شنوا تاکشو تح تعا ندنق رط یراذکتحلصم اب یبحلا

 طورش یاضتعم یارحا هدقدنلوا مده ر ره و رب رقت دوهع بجومر قره وا

 هعاسمهدنتادیقت و تادک ات مزاول و قرناق ماها یخد ندهیلعتلود فرط هبهیع ص
 تراحشیخد ندنف رطیللودهسورو هل واتمه هتش و تّور ماتخ هحور قرهقل وا

 . هنلق اضاهماشتم ءهلماعم هدنقح هلعتل ود یاناعرو هعمت هحنساضتقم یطثا

 ۱ گي همن امع هیاعتل ود 0 ندنداقع | كمي هدهاعم وشا هدام نح وا نوا
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 هدنس یلود هسور هلا یتاود نارا یتیم هنسهبمالسا هعماح تهج هلا نابنار |

 یتیئوت هدنران هلا نیفرط «یضارت كنسرهکاصم و یافدنا كلادج و كنج نالوا

 تلوذ هنبشلوا قرص هاج ءیاسم دانو ندنفرط هشاع هبلع تلود هو

 ویا ها

 مفد ندنفرط هدنیقع یداتو اضما كنهدهاعم وبشا هدام یجتدرد نوا
 هراطا تاه و صاوا اک هرکاسع ناکدرکرس ارو ارب هدننمض تاداعم

 هدنمکح عقاو ربغ تاداعم شمایب هلوا روهظ دز رس هرکص نداضما ځ رانو هنلق

 ناتمضف نانلود كلذک كرهبغا ربغت باجا ًاعطق هنطورش هدهاعم وسشا قر هلوا
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 در یخ اب الب هسا شلو عوفو یضارا ط.وو النسا ندنسغق ره كس دهاعم

 ۰ هنآ وا هلدام هاتف رعم یراصح ص ن نف ط ه را نالوا رب دن 1 ماظن هدهاحم وشا هوا |

e ۲۵۰ حس 

 اضمالادع یراصخ نابناح یتسهمان دهع هام وشا هدام جنش نوا

 دبأت قرط هیسور تلود صخم شاب و هیلع تلود مظعا ردح ترضح
 هسلا نکو هدنوک نوا ندنخ رات اضما هاتف رعم یراصخ ص نینناح هن بوللوا
 . هناقارجا هلدام ما هوا اهد

 هسورو اغ لا هاشنهش یسهماندهع هدوم :دهاعم وشا هدام یحتلا نوا

 ۱۳ ار راضماو طخ ودنک دانتمرپ ندنقرط یهاشدایو یروطاربما
 ید هسا نکم و هدنندم هتفه ترد ندنحرات هماندهع دقع یرلهماشدصت بوللوا

 کاخ
 2 رلهمانش دصت و هدهاعم ی واح یهدام ىت !انوا نانلوار کد م العلاكلملا هللاقف وس

 نالوا هد رعد نوحساعاو هلد اس هلما م امها ناف رط هد هر ا هنعم تدم

 رهمو الماو و ةا دنس وشا هحنجوم نورقم تک وش نوناه ۀماتصخر

 یضع كمهبلا یوم یراصخیم یتاود هسور نوللق اضماو مخ هلا نمرلاضماو

 | یدعا نیغلوا روطسم هدرو وک دم كسم ود یدنلوا اطعا ةلدام هلدنس موخو

 تناصوتاج ندللخ قرط یطاورو طااوضو ریدعم و کس ند راف رط یالخاو

 بانج و هناهاشتاس یلاعم تاذ یخد ندم واه فرط هلوا ررقمو مکحتسم قرهللوا
 دوقو طورش هکرونلوا دهمت هلهح و ی دلوا نایاشو راوازس همهناکولم اصن تکوش |

۱ 
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 ۳ راشم یروطارعا یلود هيس ور ESL تالاوم طلارشو RIO داوم وشا

 یالکوو 3 شاصتا تداعس فالخاو ندمهاهاش فعلا ھا فرط تافاصم و

 ترصن رکاسع امومعو ناطیاضو ارماو مارک ناربم رمو ماظع یارزوو ماقعلاع

 تاعر ند راف رط زعادخو فئاوط نالوا باساک هل زم د وع هاب و ندزغاس را

 7 هرح ال ایداج در ار رحت همت | و و it را توللوا

 فلاو نتامو نی رشعو حبس
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 * لالبزاب هباشاب ىلع لنلد هپ ندیمرکا رادرس ترضح فرط #
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 قلوا شفلوا رادتا ههعزانمو لادج قرهلوا قوس رکسع ندنراب مشم فرط

 و هو كرالحم نالوا هدنلا ید هبلا یوم رم هلسسح  Aشعا بش هه

 رم رورضلا بسح نانعتمو نادناخ راسو نارم رم نالوا هدناخاد قلهفکاو

 هدنابو و ینیدلوا شلوا روح هتناعا هودنک قرهلوا قفتمو دحتم ها هبلا یموم

 ءږلاغ قرهلوا دتع تاراح هدراف رط لوا هدلاح یییدناق رارصا ندن راتداعس بوص

 كرارفس وربندهنس شب ېوا بولوازمعومسم ندسدراوتم ضع یح هديا ثدح هیلک

 تابولطم ترک كنس ااعرو یلاها هناهاش كلاسلا ةس ورح كلام هلبسح یدادتما

 لئاوغ هذه ةلاحا هماع تلود ندشدلوا شمالاق یراتقاطو بات یثان نده رفس

 نیا هدقمشلاح هنلاصحتسا كنناسا ایاعر و لاها هحارا هلععافدنا كنه رفس یاتش

 | رووا زوج هلهج ور یتروص یندحن و نوکت یخد هلئافرب ون رسزا هدبلا مور ٌهطخ
 بالن او | رقف و یاها جاعزا والم و هدنامز ۳ یغنسم ندنام یی د) وا ندلسف

 لاح رهب تیفکوب بویلوا یلاع یاضر هلهجورب هئالاح مزلتسم یاباعر شیاسا
 ترضح نوباه عمس ندتجهلوا شفلوا راعشا هب هناتسآ ندن رلف رط ینادناخ یلاوم وا

 عبط راربغا کل و هناهانش داقتعا رشت هدنرل:داعس یک یرهلوا لصاو «یراب ۲

 هن رلتداعس تب وص نغل وا یخ ريع لا یعح هل وا نج وم ف هناهاشداب حم م راکم

 ج رلب راشم بانج هدا و هلس هسا الام قلوا لا زمص وصح ص ولخ و رب ده وا

 فرط هک هل وش توللوا رادشا هراعشا هلهح و 9 هدننمص ظافشاو راطخا

 طض ی لاول وا لاح ره ای وا قوس E هن رزوا ه زر د ندنر روت مد

 لاغر ندشاب ۹ تونل وقشوق ینانسعتم یاوخوا یا ندنغح هل وا قسم هنس هبعاد |

 | کلم طض یاوهو ردارب یھب ردهاظ ینج هلوا مزاتسم یتعا نوکت هدناز

 اضفو هن وا هم وب O لاخدا هف رصت هضرق كده یدمش كج هروس كد هب هع

 تردقو دون زکغدلوا شعا باستک | هد هناهاش ٌهناواه تاشو یعرومشت ارقو

 عاز و اغوع والثموب هدننف و هلو كن هبلعتل ود یدمش ر وسلک ی زا E تورو ۱

 هظحالم ه 5 نر وح كعا عیدصت یهنس تنطاس یالکو بوراشح

 تود امدا تاک روش رای ۰: ردشسوم دراش هی
 رد ۳ 0 |

E |یاکوب یا طمس تورو ی رلهدام ۳ راو هرن ول وا زکسردا نظ رارر وس  

 کاسکو تاد ا رتف و ااغ ر و كام نوت ناک هک م اع ک
 هګ هتروصو نکیآ یرالاع بولطم صخا ارقف تباح هدلاحه بولوا كنيهاشداب

 هنس هبعاد طض ب وکح E هب یهاشداب كلا هفح ندقجا مو ران وسر و اضر

 یعردازب وحت نالوا هدنساعدا یل هدنن تلود ینو نه کم سا لصا كمشود
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 ۱ هن اون هد هراس تان روعا و زد هماع تلود ماظع یارزو هسلا یراب رشم باخ

۱ 

 ر نکا ا نوا م ولعم E هه زکتحو تمدخ نالوا قوسسم ردق

 مدمهریدشقای هن رایریشم بانج یو یسبیغوط زکیدروس زوح هلهحو یروص

 یزس درج هابسح قلوا بولطم صخا یفد الحاع كنهروک ذم هعزانم لصاما

 نوزوا زک رادقوج وق هعفد وب و راعشا هلهجو و ندنکیدلبا تاهو ندمکیدوس |

 با قیفرت ید نبسح نهرادقوج شاب هم وقم ندنکیدلیا تدوع های اغا نسح
 ۱۳ اا داو رک هلرکسع نالواشفلوا قوس هنرزوا هرد |
 2 ۳ دیعو تغارفو د فک ند هععادون قترا هلغلوا شغلوا راست و لاسرا |

 یرامهروس 5 هاصح یب یلاعیاضر هر تردام هلتخاو هعزانم عفد بوکح ورک |

 لالتخا بوم بولوا ساقم هب ه راس داوم صوصحو لوص ولایدا هک او هدنفابس

 ۱۳ .اعا لا یا لع لوک دهرکسعو یفد ندنتیدلوا ندنالاح قح هلوا
 جو نونعا للعت راهنرو راهن ر هدیایوب هدفدلروس یرراتداعس م ولعم کودا یطف

 ا شاب یتفکو تعراسم هلامکتسا یتللاسو لالتخاو هعزانم عافدنا ررح

 ۰ ردل ومام یرامروس تراشاو راعشا یعلخح فرط هل دو موقص

 ۲۲۷ هنس ب ه ق
 ح )۳

 | ء
| 0 E E × ٭ هعاق نالوا دراو ندنفرط اشاب لع دم | 

 | هنص وصخ یعاف دنا ف ناجح راخ نالوا هرزوا علم یایروب طا هدزاخ بداح |

 تاحو زیهح ندم ها زحاع تب وص هاماسح ما رومام ند هک ولم یرشا فرط

 ۱ نوشوط لعوا نالوا راح 1 یهمهاشداب رکاسعنانل واثاعا جوفجوفهروک دم

 تاسر و مایخ و بانط هطبار كف ندهار ءهاح صو باحصتسا یرلهدن اشاب دا |
 ناسحراخ نالوا ناسلاع بولو نو عاد هد aS و و دح هریاخا هلا هد رخ ۱

 ۶ تاعتسا همالسلا و ةولصلا هماع رار الا دیس ترضح ح وتفرب حورو داقتعاو دامعا |

 | هاب | نیدح وم ماشا نوح سشمش *یرانسد یر هس وجنم سور هل رب دادمتسا و

 نالوا هدناطاب معز تعنام هار كنس هد همرکم کم ندشدلوا تلذم كلاخر ناطلغ
 هاش هنس هڪ و روهظ تشهد رک ولع SE نوناک كناسج راخ ههاط | ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۳۲ شم ۱
| 

 ی راکحهمەداتمواقمروا بات هاممالاسا ماهس رهن رمس ریمهم ترصو ته و بوطو |

i ۰ ۱ ۹ ۱2  * 

 یرلهودنلاراد و رارفو زب رک لاتم لاب هتسکش بار همر یتیم هنس راکدلبا كردو مهف |
 ما رجلا م رح وشا ندنراقدلوا روتسمو ناهن هللا ناح و رارف هدش اط نالوا ۱

 ( نوار
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 تسلا هللالراب ]و لوخد هله ر ومعم ہدح هملا یوم یاشاب سام مو یجت زوقط نوا |

 نالوا شا همد هدشعم ندلا یک هدزوکز ذم مو بواوا را

 نالبلد رواحتم ندره كس ی رالوف كى ینطصم نالوا ت همشح رس نالنلد

 ۱ رلمدا هنس هظف اع كن هدح هعلق بودر دتا طرضو لاس را هب هم رکم کو هلمس راوس

 ۱ تولوالخاد هب هم رکم کم و کا ید هملایع وم یاشا دک ندنوک او ناست

 همشح رسو رادتا هنصوصخ كما دادرتساو 2 ندابح راخ ءیداا یخد ینلاط

 نالبلد هما نالوا ثوعمو راست هروک ذم باح هللا نالبلد واتیلک یم وقع

 ا مان د وعس نالوا نابح راخ سر دا نا راغلا یغوط هم اط نوح

 ی روس یودرا كسراهدرک رس نابجراخ راسو یّئلاضم ناغعو هللادع ولغوا دوم

 هدنساروو تکرح یتعاحش قرع كموقم ٌهمشج رس هدقدلوا نایات یرارابرابدا |
 موج هنس رلرز وا هللا ىلع الکوتم بور دلاق عمان تا ناهو لاسرا ربح هن الاماد نالوا

 کد هلهوحوو یر ناحاخو فوح هنف رط ناسحراخ هن راکدلبا ماحتفا و

 راسو ینیاضم نامعو هنع تمس هللادعع رون كردنا لاعاب یرلربرپ بولوا یراس
 نشو بقعا م و ص همشح رمش هدهسلا تا وا رک هه ال یاد وا نابحراخ

 هدنن ورد یم هنس راکدلبا ماحتفا و موخ ه ر و و ردس كردا دخا هلک زواحتم

 ینیلاط ی رللوف م وقف ةمشحت رس ندن راکدلم | رارق هر هبعرد تناح نادحراخ نالوا

 باح ۰ ردشملا رهط و ف ندناحراخ دولادالادوجو كرح و طرض 5

 2 ۰ 5 3 د ی NE ی
 هه وم كس رلت ر ضح ه والا تلاو و ه ةاسا ته رہ ےسقلا ےدع ضافو عرب ناهو ۱

 ی ی سس ۱
 كرعدفا افت روعت ماشدا ولاهم ولتت وشو یبهللزا تاشعو همادمص ءهلللج |

aL aT ۰ ۰  

 لخاد هرومعم هدح و هم رحم “م درج هح ور هل رلهن اهاش رظن و تاهح و نسح

Eنم ۱ و دی  
 هل س4 اف هعطق رب كن راهدنس هملایعوم رثدسع رمس ناسم یه دل وا رحل و حس هصف

 یدنفا یردق یتاک ناوبد یجاتفنالا مل حاتفم كمارطاتس و هرومعم هدح هعلق

 لماک مولعوا ندنرلهدنن ناربهربم جد یراصاحم و دراو همهناصل اخ فرظ هل رال و ِ

 یروص ولخ هکاق ی واح یمکیدلب | ثامها هرارقنل ود هاکشس هلا اشا لععاسا ۱

 ۱۲۲۸ هنس ار ۱۵ ف . ردشل وا یداب هنر رحت

(( 

 * هصالخ تانسهلاسر نالوا راد هنسهرغنوق هنایو كفلؤم مان تار ٭

 چ ردس هر #

 اریز رولسهنلوا رابتعا دیدج رات تدمر هدن ولاپوروا یماتخ رات كنساج ج

 ندنرلحا هلا نالبلد زواحتم ندزو ییا موقم همشحرس هدنراب ره هفناط

 ا ق



 ۳ رمالبو لا ا ا الوا یسامیظع اسم ارت # رضاع لاح تاتو وو]
 یسهلخاد تاماظن رارقتسا تانهسنارف اات یعاطقا كتغر و لىم هرافساو بو رح

 هدکعا كاسنکر س هعفدوب بولوا عبا هوايا سا ندعدق الا یلامکتسا كنباسا
 ییدلوا راچود هللالقتساو تیتسبرس لاصحتسا كنسکلوا اشما نالوا
 هدک دارب و ماظن ههل داوم وسشا بولوا رصحنم هنسراهدام فد كنالالتخا

 ندنو ردراکشا ینجهلوا لصاح یورو لاح نسحو یشاساو نما كنابوروا |
 هام هدنش لود اب وروا یربع ندهل وهح عیاقوو تالاح نالوا لمتح ینوکت هل وب

 او ءا هنغر دل وا شلرو ماظن هداوم و عاصم سو شمالاق قامشو عازب

 : ردزاح كملنا رشت یللم هل دادتما كتحارو شیاسا تدم هڪ

 یعام ESS اوروا ا ج فرص هب همأع 0 لوصح هعق د ود یتح

 | رابتعا وکبن لاف هننجهلوا دن تدمر كتلاسم و حلص یخد ی روا لاشه

 ردو تاعر با نت یرلع وسم تن هعس ال وا ازه انم و رد ھال ییدلہسهنلوا ۱

۱ 

 ۶1 رتالماعم هل ران اتسد ریز كنارادمکح اتات یلوصح كنهیلم تليه هاب راراتعاو
  ag iمک ندنرلعبت كشیرلتانکسو تاکرح از سونا کرامت |

 لام عیج یرلهدام ینالعاو رش هقاخ كنبراهلماعم ربه قرهللاق تجاح هنسافخاو

 تاعر ههافد وا هرکص ندنو بولوا مزیلمو بولطم هدندنع ۰۶۱ ۱

 كتلودرب و یراناشو ردقو یتراتاقاقحت-ا للم هفاک ارز ردراکرد یرالالحمضا

 ردراشملبا نقیتو كرد ینفیدلوا مق هللا تام تریغ یتنکمو توق رخاو لوا

 بویلوا یرالخدم هنسهقیلوب تالماعم كنايوروا كنتلود ایناسساو كنهلعتل ود

 رد رصحنم هنئالماعم تراحم ولررض هنیراودنک ناه یرلتسانم هاسهعطق ابوروا

 سکعلاب بویمهلوا رادم هنتنزاوم كنابوروا یتلود انناسساو هیلمتلود هدنروصوب

 تقد فرص ماودلایع هنیرارارقتساو ماود كتلود ایناساو كنهلعتلود ولابوروا

 ندنطاست كنتلود هسنارف ینولاسناسا یلود هرتلکنا كلذ ىلع ءان ردجاو كتا

 ایرتسوا و هبس ور داح الا یراتلوداسور و هرتلکنا و حوساو تفدو یعس هن صا تباق و ۱

 تعنام قاس مشت هان اعفد هن رلعا ارحا ین رادصق ءوس هدنقح هماعتلود كن رلتلود

 زود یتموکح .هدنسهمطق اور وا والثم ی ود اس ور ث لود هس ور ردم ولعم ی راکدما

 ندکعابلسینتحارو شاسا كنابوروا وریندر وک ذم ے راتبولوا شم ادلوت ورې دهنس
2 

 الاوتمو ندقماقب رو مده اماد هقشندنکدا دستت وصصرت ی زاوم «ینامو |

 دودح هعس ییدابالصح یخد هعفدو ۰ ردشمالوا للاخ ندکملا ماظعایتس هزوح |

 ۱۳ ده اف ا ا لنا هما یاصقا يمالاهقام تولوا یسهوطخ كلوصهناک |
۱ 1 2 5 

 ( ینسەعبت )



 مال

e ۵ 

 ینکج هدا رادهصح ا ۳ ۳ را ربات لرد و ی

 اتو یهمظع توق یش دلوا بحاصبولواقداص هدندهعتاعقاو ردا دهعتو دعو

 هرکسندمش هراس لود کیا کم یمشاراسخ لاسرا لا رک
 راکردیخد هامتهح یراقح هل وا غرافندنسادوس یلاخ دا EE هنن ورد کلام هسور

 فرص هنلاصحتسا كناسا یشیاسا و حلص رارقتسا كنابوروا یقوفت و تنم نالوا

 . ردنا ینحهلوا شیاتسو حدم نایاش یتمحو ییس قجهل وا عقاو هدیابوب هسلبا
 هعب را رصانع بولوا مات ۵ بحاص هدایوروا یتلود هرتلکنا ید ندفرطوب

 ثوق انا یفوم الوا ندا بک رت یتنکمو توق كنهموقم تلود هد هاب

 ندشدلوا داسفاو هلازا لباق یس 1 تربع اعبار یس هباخاد تاماظل اا یسهب رحم

 . رداماکو مان یدوه و هدایز یرادتفاو توف هلتسا هب هراس لود یدو ت

 هنس هعطق ابوروا ًارظن هبهکلم ةرتاد هعس ییدلبا لیصحت ییا كتتلود هسور
 ندنایصحم هعفاد دودح اقر هرزوا قلوا لئاح دس هنطاست لبس فوخح ی رادحا

 ناکه دنن ون ی ره نر ارنا یرلتلود هرسواو ایس ورب ال وا ه ده لالا تولوا دال

 ۱ ۰ رولس هنل وا راستعا م داعش هاثم ی كناب ور وا یراشلود كنملق و هسا رف

 یک ردحتم لس بودا زواح یدودحیل وا نالوا رک د ولهیسور ال

 ۰ هات نسب وا ذاحاهعفادم لح ینو ن ر هلمتعینط هدلاح یی دلم ا المتسا فانا

 ج فاش ود ملک ا یاد س ردو قوشو تک
 هدنسهرا ردژا ینا ارګ و ارپ ینهعطق اوز وا هاد یم هقلطم .تموکح هدایرد ی ور

 هلتسح قلوا طاع ندنرلاکلوا ا هسا یتلود هسا رف ا ردلخ صا دلو

 ۱ كناب ورواو یذوه هدیدودح جراخ بولوا رمعحعم هود E هزوح

 ندنوب كنبرلدکلوا اينالا هدنسلح مش قحا بولوا راکشا ینیدلاق یلخدم هنس هقیتلوب

 همفدوب هلباقلاب نکیشفلوا لامکتسا یلئاسو یصیلخت ندنطاست مس تانهسنارف هلی وب

 الصا هما یاقوو هظفاح ندنطاست كتلود ههسور نالوا فوخح یسالتسا

 ردفا وا تو

 اسالاو نیا زواح هن اح ور كس رم الوتس و یدودح كنتلود هس ور ارز

 ۱ هلاع ی وا رواعو ترقتم هاب ور وا هلهح و وب ندنش دل وا شلوا قصالم هنس هعطو

 | قغلوا راکفا فرص هنتادعت عفد كنتلود هیسور وش دعب امف بولوا هدیدج هباناغرب

 تومن وا راج اه ی رقهف عوجریک هراسلود مات ین ا3 ارزیدلوا تحاو

 هبسور تن ا هسنارفو ررلکد ندنتداع كجا هداعاو در یلام ییدلبا طض

 رطاخ رد هراس لود یهطرو یرلودل وا راح ود هاسس یراماحتا هن ورد یسضارا



 و ۲۵۰ عیس ی تل

 ۰ ردهاسنشا ف یراکح هدا تٽااح ندنساد وس هب رح رح تدم یخ هکدتا : ۷
 FF 3 ۵ ات سد

 هدنماقم یدحرس كنایوروا هرزوا هجو ینیدنلبق ناو رک ذ هدالاب یتلود ایسورپ

 مض كنیضارا ضمب هقیقدلا هذه ىلع ءانب ردلکد ماس ند رطخ یسودنک زونه نکا

 بابسا لاصحتسا كنتلود اس ور هلقاصلاو عج كنس هقرفتم كلام دوخایو قاحلاو

 ربفوت یتنکم ردقن كنهموقم تلود بولوا ندنتحاصم یاضتقم كن ولابوروا یو

 ۱۳ لوا تئاع اها البتسا نایوروآو تمواقم روآ ناتهتلود هسور هسلوا
 مونلایللود هتسور ۰ ردنتغتسم ندراعا دق یحهیم هدا کت لیصحم هدرل هحرد

 نکیا نازو ندبرغ بناح طاست مر امدقم بوک هنیرب كنهسنارف هلسیتهج بلغت
 كناوروا هعفدو یتیلودهسور ردققح یح هد ابوه ندلاش فرط ه 0 ندن و

 تالاو محشو ربثک ی دهعس تنهموقه تلود بولوا هار ور هنس ولج بناح

 هتشیدلوا رادهصح ندنونفو تامولعم ردق ولایوروا راس یاطراضو لمکم یاوداو

 ۱۳۵ را ۶ كنهملعتلود ندفرطر ۰ ردفوخم تاغ ییمالتسا هناوروا | رظن

 | هلانلانومام ندیناطوا یتاود هیسور هلی رقت یتبغرو لیم هتحاروشیاساو یتوکسو
 ندهملع ود ES هک و توف هحرد یدلبا RE تولوا

 قباقد ۰ رولک مزال كما زارت حا ندول هس ور هاعتل ود سکعلاب بول وا ی او

 کما علم یتموکح ه راد عیسوت كنتلود هیسور "هصاخ هدنساج ج ینبم هبهحو رشم

 یاضتقم كنابوروا هماع هسا هدهاعم لود ىدا مزال قفلوا ماها قاطا دش

 رم دن ءوس هداف هدنرعا فافحتسا و لاها یهمهم هدام وشا نالوا ندنتحلصم

 ۳۳۱ اس تیاسو نماو هنتزاوم تناوروا یلود ه مک هتن ابا
 دالب دوخای و یلاخدا هن دادع هلقتسم لود لوالاک هلبعاح را هنس هعوخ یال وا تاهاپ

 رارق هسرلتروص یسهمساقم هرزواتاواسم هدنس لود نالوا راوحمه كنکلاعو

 هسزواح هساحور كن رهن الوتسبو كنتلود هسور نردقتلا الکی عو كلرب و

 همولعم تاماظن نالوا رک ر ارق هدنسهلاکم ج نکیاردا اضتقا كمالرتسوک زاوج
 ۱۳ اد یداوا لوا لزلزتم ییشیاساو نما ساسا كنایوروا هلسسح

 هعطق كنالاتبا هلهجولواو فرصتم هنسهلاش ٌهعطق كنابلاتا یتلود ایرتتسوا

 كن رک دم تلود قر هل وا ردتقم هتناح طس هاکو هن راسخ لاصرا هاک هنس هس ونح ۱

 كل زک د جا هلا رو ص ند هسامع كلامو اد ندنکلاسم هسور یدودح طخ

 هبماللسا تلم یت دلوا راوحم هدودح هعسو عم نکشلوا عسلم و دنع كد هنلحاوس

 حلصم تادلا مالسا ها 3 هک هل وش هود هاناغلا نوما م9 اس ندض رعت ندساح

 تاق وشنو هقاس تا اقلا بو ا ماق هر ۱ EE رک اسو يیاسو ۱



VoV g-ا  

 _____ سیب |سسسسک

 ض رعتم و فلا والثم یاس هل ود ارتسوآ هدنروصوب راردجاتح هبهبحراخ هددم ۱

 یسهمداصم لحمو ىس هلاقملا ةطقن یربغ ندول هبسورو یماضعا ددملارثک قج هلوا

 نانکل رو تضخ انا راد میسوتندنف رط ابلاتسا كنولیرتس واو ین دلاق

 یتنکمتموکح ٌ؛زوح كنولایرتسوا هانکیلع كنتالایا برصو قلناورخ و هتسوب هسا
 وتشاارز یدا رولوا عنا هناصم اور وا هسا وا شال وا عیسوت ندفرط لوا

 هن رارزوا بولواراکرد یتبسانم هلسلاها اس والاّقسا و اح الاد جا هب ولابرتس وا تالاا

 ورم د هوا هاسسح یر شا ۳ هبلاح ا 1 و كنه هود

 یسالبتسا هتنرزوا ایلاتسا كنولایرتس وآ یشان ندنفیدلوا یلاخ ندقل وا هف عزانم

 تن همش اع ةر تالاا هنحر نال وا ضراع هرم هک لوصا كن ابوروا ی ره

 هب ولاب ور وا هح یه و رادم هن رارقتسا و رس زا قر هل وا فرط ر هادکیلمت هب ولایرتس وا

 هبایوروا ناه كکلام ندا بک ر یهمنامع ةیلعتلود یدنا ر ولوا رادوع و لماش

 هدرا رب هد هرن امع كلام ارز ۰ ررلکد رهن ات رک راک یریشو ررضو یه و ربح هلا

 لوغشم هلا هر را هرزوا قاقشو هلماعم هناشفانم هل رر قحا یراکفاو هش كرلنلوا

 کما طض تکلعرب شل وا ناشر و نایرع یسلاهاو شمراو هارخ و قل وا |

 قمل وا رادم ةع ا كناوروا هروک ذم تالاا نالوا دارا یعزرب ندهمنامع کالا ۱

 هب رضو برحو تراسح هناصع ورد هنس نوا یسایاعر برص یدا رولک مزال

 كنولپرص ول هسور هلییسح یرفس هسرزوا ول هبسور كنه راباتو بودیا تم وادم
 شملا سم یابتحا هکمکح ندنف رط نادخ و قالفا ینرکسع یبدلبا ناصت هنسهناعا

 شغل وا هرصاحم و هطاحا ندف رطیه ندهن اغاز اس بولاق ناعم هروقسم یااعرو

 هبارخا راد یر هه اط یاسور هلسس یرلزګ ندتمواقم صالاهاهن یثان ندقل وا

 یرلکلشک رس ندا روهظ هد هسا راشهروک تافلاو شلو تمالس هل ااحتلاو راوف

 تعاطاو ورف ریس ارساخ واساخ تتوب رص یرنک او بحوم سارک كن راتک

 برص ونشا زکلا هبلع ءاس ۰ ردند هملسم لاوحا شاز وت ف یللعا

 نالوا لاتفو برح هصرعو لادح و عازن بجوم ورد هنس قرق کل لکد یکی

 شلردتاكيلعو نالا هیابرتسوا نکشمر ولا تصرف ید ا نادخ وقالفا

 تقد هنباسا كنس هلظفاحم ندولهسور هلا لاخدا هنتحت ماظن ادیلقت هنتاماظن اپورواو

 رولوا داع هباب ور وا هلم اب مو هننل ود ایرتسووآ مه ییفانم نالوا تل رتم هسل وا شخلوا

 فرصت قاقحتسا نالوا راکرد هنتکلم وشا ورد هرثک ننس كن هلعتلود ىدا |

 كەس اکا هرز وا EY ناک نکشلوا م زلتسم تو رح و رافسا هڪ

 ( تدوج خرا ) 6 ۱۷ *% ( رشاع دلح )



 یاران شه ید
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 ۱ - ۲۵۸ زح ۳۳ س

 | شابو شرکب نالوا ناکدو و ترامالا راد نا بولوا ا صا یتموکح 2

 کلم *لاو هس رلکب لاد و قالفا نانلوا اقلا هراس هلعرد هبال ندن رله |
 ۱ را ءهدوو .:ردناو فرمت یس ییدلوا نایاش کشد تلیا طقاح و

 یمالبتساكن ولهسورهلدسح قمل والاخ ندهظفاحم باسا نت ر وک دم نیتکلام هدن رات اما
 هنتکلم قاحوب هدانا و یتلود هبسور اصوصخ و شلوا دادم نوکب نوک یتفاخم

 لوالانع ةدايز یر قا وا یلوتسم هب یضارا ناکهدنسارا هلروط رهن هلا تورو

 ناکلغ ۰ ردنالع یت دلوا شما تلوهس سک هنسارجا كنب رطخ رب ةدساف دصاقم

 ر هققح تىمورح ههسلع تلود ندنتعارف نالوا ضرف كنشرو دم

 ۲ و *ا اوروا لود هفاک ردک رک كم اک نارک هلسهج ینیدل وا ضر اع هلعف

 دوف ىج یراتکلع وش نالوا ی رظن حمطم یعدق كن ول هیسور هلا مانتغا ندتصرف

 نعل لصاف دح ی ره هنوط نالوا دودعم ندهعسط دودح و صالح ندنسهاجو

 ا وز ءانا للود نوا قرصت و طض كن راتکلع نادش و قالفا هر
 لادح الب و هنمطق كشکاشک و برح هتشر نالوا راکرد ورندهرفو تدم

 ضرع قاق الاب ههبلعللود هدننصوصخ قلوا هداداضر هنتکلغ تعارف هر ولیرتسوآ

 یسلاها الاتا هحنلک هح ابلاتا ۰ یدنا ندهمزال یرلیعس هکملبا مازلا هلا طسوت |

EANراح یراک و راغصو هرات ره لاک یرلکدبا راهظا ند هه ر  

 2 ا ا اغ وشا واایرتسوآ | رظن هنرافدل وا تسمرس هلتتسرس
 نالوا نک اس هدانلاتنا مامالانم اموب هسیارولواكح هدبا قسضتیب راهقرو هرادا هللا

 یسهضق كملنا بکرت ینهاقتسم تلود ر و قلوا تصبت کند رک هددعتم فئاوط

 ۱1۱ یود ایرسوا ازارتحا ندنعوقو كنهلمتح هضراع ونشا ررلکد دعتسم سا

 روهط هنمادختساو لاصا هروضا هرلف رطل وا یتسه نر توق نوحس هظفاحم

 یتج هل وا عیتتسم یت وزو فعض [رکسع هدنناح یدودح هس ور یحابتحا كچەدا

 الاقع یسالبتسا هنیرزوا املاسا كن ولایرتسوا و نکیآ هرزوا لاونم وب لاح ردراکرد
 ضاع ندهقیقد وبشا هدنسهلاکم ع ایوروا لود یالکو نکیا لکد بسانم اکلامو

 ماهم و قمشا غوا هلا تایّوزح هدهمظعم روما ۰ ردا رغتسا ثعاب نع

 ندنابرج یشیدلوا هقاعلا مخو قمسشپا هلبا زارتحاو تواخر هتحاصم هد دنتح هکلم

 هدنتنه هلقتسم تاود قرهلاق دحاو مسج نوتساپ وللثم یتل ود هل یکلام ارن وصقاس و

 كنابوروا هنزاوم كملبا لحیمضم و مدهنم ی رالالقتسا ناب املك دوخاپ ققارب
 ۳ می
 قالا هب ولایسورب و یسهمساقمو عزت كنسيضمب ندنکلام ان وصقاس نکیا ندنساضتقم

 تارضم یسلاق هدنف مصت رز كن ولهرتلکنا ید كنسهرب زح هطلام ۰ رداطخ نیع

 ( همینع )



 تاتو

 > ۲۵۵ وی

 ساک هد زا PEON گو جا ردن دن الاح یا وا مول ولعم هامق و کجا مات امان

 یتراحم كن همف رش تاکلوا هقدنل و ہدنے سالا تس | دب كن وله ر کا دوس هر زح

 روم یتافسكللم هفاک ندا راذک و تشک هدنروص زکدقا و رصحنم ه واهرتلکی |

 بی ریل یراقجهلوا جاتح و فقوتم هنتصخ ر اشیامفک كنولهرتاکنا نوراروبعو

 یاوق الوا ردا فقوت ههل لوصا یسهرادا كناب وروا هرکص ندنو ردناک و

 ریو قیبطت هتیراهیکلم روما تاجاوو هنګاوح كن وروا ةنکاس ك يا

 رصح هللا تنراقم هنر ر هرم يیدلبا هدعاسم ناکما ینسهق رفتم یازجا كلود

 رکسعابنات كلا لیهدت یتسهظفاحصنولسا و یتسهرادا ز زط هلهح واواو برق و

 7 فو یراطاس و نابغط هنسهعطق اب وروا مدمد هلا بر هرزوا مف یا

 هلا ولا وروا اا قمایق هبعتو مقا هدنسوش راق كن راتلود هسورو هرتلکنا

 دعاوق كناب وروا هحنراو هبهدسب نک اما و هبنجا للم نالوا را و تسانم

 اغ هام كناوروا یکلام اھ ما ۰ ردکعا عیسوتو ممعت یتاماظتنا و ترشاعم

 شاعم تروصو هنسهقبتل ون لوصا كیاب ور وا بولوا یراح و ناماس عمو قورت و

 OE RENE كنا وروا کلام اق صا هلهج ولوا و یهاظ یلخد هنشاعتناو

 نالوا عقاو هد ات صا كل ود اساسا هک دلاق رد هاب کیدا اضتفا قفلوا راتعا

 كملا قارتفا دالایلا ندهروک .ذم تاود و ج ورخ ندنتیعم هر كنامناسا یتاکلع

 هامعاش | هد دلم تام هن رارز وا ن 5 وح راطبض یلوداس 7 اسا توىملوا عل ندەظح الم

 یدؤم هن راما باکترا یروهج 6 کد و یداب هن رقت تان هم وس ص ةدنعا هع

 هد رعامز نکیا فولام ها ب رح و ت رح ا ا ور وا للم ردلامحا باعا ی دل وا

 بلو رح دلرص2 یاصفا دعب امف ك ك رەنىدىا شاعم و 9 راست یتراحت ما هلا لوصا لید

 یال و 1 هباع تلود ردد ینحهل وا ی ا وش یر رافساو / د كن ۲۱۱ ١ 0 + 8ہ 1 اش ل ا ےہ

 هد رانایده رب ناز كن راضع یسهتحان لابخ كملنا دعمت ندنسهعطق ا ور وآ ینتموکح

 هلا هد تربغو عیحسش عطلاب هیمالسا تام هدهسبا هدکعا نایرج وربندهنس ىلا

 دج قاش هلا تکرح یعومع هدنسهعفادم كنايدعتم یادعا یثان ندقل وا لوح

 لوصحا زدعتم یسارحا كماخ یادوس هلن وب و ی راکجەدا رمش یداهتحاو

 هننالاطا هكدصاقم هلوقم وب ید یسه رخ وم هعقو كن ولاہناسا و هایشا ف یتحەلوا

 هالئاو امد كف هدوهس ردق و ندنف رط هقش ندهقفد و ردیکد 1 دهاش

 كلا لاصا همضع هد همدآ ی هلاکت را كع و مشت رفس هل و و قوا سوه

 سرسد هب هباع ت هدیاب وب ول وروا هاب | لاح ض.رف ولو ردمتساساا و قح یاور

 هح وب نال وا IGE هدنسهعطو اب ور وا عوق ولا یدل هددعتم بؤ رح رثب دل وا
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 . ردناهر و لبلد هرود دم یاعدم یتافارسا كنادارا را ی ۱

 گاو یارو كناصف و دال هڪ نالوا ر ومعم و بفاعت نر كمالسا هللادابع

 ا لا تیرت یارک كتهعورم ءیخارا و هن تاوارص و نناسک راز

 لصاح هدناف هن هیاراصت للم ندایوروا همنامع كلام هدلاشا تمالم لاح لوا هرکص

 هدهاشمه رک هن ندههرکتسم تالت هل وو ینجهءار هنراتحاصم ینقو ینحهلوا

 رولوا دراو لاوس ندراص الا یلوا بارا نالوا فصتم هللا فاصنا یرلکعهدا

 رب دن ءوس هل وب مهلوا ری دن هوس حیقاو محر ینو عنشاو هرک | ندن وب مالک هصالخ

 تلم هسیا ندکعا لاخدا ی هحنرفا رکاسع ههمامع كلاعو هسا ندقفلوا لخت

 هداورواو لاخداو غیلم املس یتسهسدا نونف و یفرح و عیانص كن ولاوروا ههم السا

 هسا هب ابور وا هلهح ولواو كمردسا تعر ینهبلع تلود هاما نالوا یراح ۱

 یدافتسا هله وحو ندهماعع كلام نانل وا داقتعا لصاحی هتنزاومو تراح ه ده لالا

 ۰ ردیکد 4 دج بیم تروصر قلا هب وتف و تا رم تهدمو حج راو ی وا قفلوا

 لود اوروا هسلوا تمهو تعر را هطا ید هلو ند وب وللتم یییدلوا راکرد

 یسضع كنايوروا لود ۰ رولسهدنا راکنا یراقجهلوا عتمتمو ظوظح تیاغ

 ۱۱۳ رک یرافدلوا رادمکح هلا ندکعا راو صرح نظندم ههمامع كلام

 هعست هلا لیدعت و عفر ینهعبرا بایسسا رک لات نالوا راب نارک هیرزوا هپ وسيع

 ندنساغتم كن راتو ص نالوا یرارخاه دزن از, كملا فطات ی راناتسد ررو

 ۳  تاسب فاو روال الوا - ندندساضتقم كن اتمالس كلو
 ا رو نال وا ا کل وادادنم نوکب نوک ایا لیاقت كنس یکسع

 ۱۱ ۲۱ یفر كرو س كللا قیضت هللا هرادا رهقلا تحت ى راهعت
 كنهشحاف توافتنال واراکرد الاع و الام هدنسهرا ناکاسمو ارقف هللا تكلم نانابعاو

 یمسعت ههماع دارفا تنهسدا تامولعم كرك و كلاح نسح كلرک و لیدعت هتفر هتفر

 بولطلا عنف رلرولوا شما تنایص یابوروا سیا رارولوا دیقم هنلامکتسا كنماسا

 ینهعطق ابوروا هاسس یماحدزاو رشکت كرکاسعو دونح لحم لح هدایوروا الاو
 یراح یخد "القتسم لام ناشیرب لاحو بولو| بلقنم هناکش هاکودراو هناخأتلس

 یعرکب و نابع ینج هلوا مزلتسم یتبارخ كنايوروا تفاع هسیا رولوا قجهلوا
 روهظلا فاعتم هلس رف هبداعم راقسا A هشوک ون و هداوروا ورد هنس |

 فلاکت و هب ريح تاضارقتساو هل ربم تارداصم و NAT قارواو تاسالفا نالوا

 ( هنس )

 ی ی سس ی ی تست سو ی ی تست تحت ی حس حس حس سس

 یاس ناسا ی ain ات شی یا ق



 9 ۳1 کا ا یسهبدالسم هد ۱۸۱ *

 ٭ همانهلواقم نالساب هدن یلاریما زمان هاغاحوا *

 | نالایسهطرشو بویملناللوق هل وک ندراولایوروا دعب امف هدنغاحوا رتازح الوا

 ندقرط قاحوا ناه یرللدس كنبرلرسا ابوروا هلماب نالوا دوجوم هدریازج
 هنسهعست هراس لودو زیلکنا هد رالحم مان نارواو ینورب بنات ۰ هنلوا هیلخم را
 : اتم وفا یلوا هد اهم ردد یک عوقو هرزوا دوهعم هجو

 ٠ عومحنا تیحنم نالوا كحهلبر و هول رازج قرهلوا ید ارسا هحنمکح هقاس

 | سوسن وف هرکص ندنو 2 هنل وا اعاو عفر یطرش كار كرشقلا زوح وا

 ا رظن هنغ دلوا هعدق تداعر هل و هد غ رادو ۰ هلوا عفر یاد ىلا هب ده

 یتسارل زیلکنا كسسشب هدهسیا راح یسمریو هاتفاضا هنس هدندورو سولسن وقرب

 حلص هرزوا لاونموب هلینیع یخد هللا یباوتو كنملف ولرتازج اسبار ۰ ها زواج
 بولوا یاب قاقحتسا كا را هلا یرلتلود ایوروا كنغاح وا اک

 قلوا یرسا برح بولوا هلوک رالوا راتفرک هن راد ندنقلخ كرانا هک ردقوش
 . هل وا هلماعم هرزوا

CAI 

 همان هل وامم نالماب هدنس یاربما تالف ینس یزاب ی ها ولرم ازج *%

 رازج ندهبناقاخ ةمکحتسم كلام هلی رابانج وسا مئارود سن رب یلارق ( زا ی )

 كنسوتسغا یس دالم هنس (۱۸۱۹) هدن یر فحل اشاب رع ےک راک یغاع وا
 رکر ارق قرهنلوا بمس هلاکلاب هلتطاسو قیر لاربما ینوک جن زکس یعرکی
 لخاد كنفرطو هدنس یعاحوا رتازج هلا لود زاب ی الوا هرزوا ییدلوا

 ا كي امدقم بولوا قلتسودو حالصو حلص ادام هدننایم یتعرو عباوت و یتموکح

 | هدنرانیب هدنسهب رم هتسر شمت زوب كيب نمی هدنسهدالیم هنس یدب ىلا زوییدب
 وبشا یدویقو.طورش میح كنهلاصم نالیروک نسحتسم ن الایا بونلوا دقع
 ییاوو راهلوا اقاو دیدحت مهلصا ىلع قرهلوا یعم فرح فرح یخد هدهاصم

 | حد ESE كنفرط یتحو یرلهنفس رک و ثنح درک دراتموکح

 .رلعدنا یبالماعم ولس ود و تاعر ناک ركض ند و بومع ات رضم « و رب ها

 سولسنوقرب بقعرد ندنفرط یزاب یب نوجا هب وست یراجت روما هدرنازج اینا
 هد ورد یعان وق كموقصو هنل وا هاماعم یک یسولسنوق و را کا تبوللوا هماقا |

 . لوا سنا ندنفرط هنس هتنزاغا نیا یارحا ی را مهو یسهعنو ینو
 ۱۲۳۷ هنس ی یازحلا هسورحمیف ررح



 3 E > هدننب اغا ىلع ES E تا رز 1

 ۴ یرلتروص ثانی راهر 1 هفخ هر اخ %

 # ۱۲۲۷ هنس یف ه 2 هب یدنفات اح ندنف رطاغا ىلع ا رب رب #

 هب هناهش یانک اخ هحاصلا لجال یرل:رضح اشا یدشر دم یماقمناق یلاع ردص

 یعاحنس یرتنک هدنسوف هحغب هبیرادجأات بانح هد یاسا بولک نوک ینود

 هتفر هتفر هبهیلع ةناتسا ےدقلا نم هرزوا كما راکو بسک هلبا قللاح ندنرلارقو

 ندنراقدلوا ندنسهصز راکس نیلا نالوا هدقفلوا مادختسا هدروب نم راک بولک

 یرلهشحاف قاط رب هدنراحشاو راشعا ذاحا ناخر هدنراوج رو نم ی وق اعاد

 نوَس ندناطاس برف نشت هلوقمو رلشعاپ هناخ راک هج رود كره ری دا ناکسا

 ا ست تاده هنمساواسناو ات فرش ی

 ۱ تامل یک یرلالاو ناخ هدهتسیا هدنماخرتسا یلاضحتسا یسهدارا
 ران وب زکمروم مات رب هتساغا یرحیکی ندنکیدمهلس هنتر وریشآ ینیهاشدای 1

 راکفا ینح هلوا رحنم هفررطه راکماحا هلآ راشم شغلوب ندنهورک لاه

eرابزاو رب رحم هنرلممعنلا لو یوس لصف هحور یشان ندن راقدلوا  

 - هدنناب قلروخ یرات وزامتفار وام یدنلف

 × هباغا لع یشا رر ندنفرط یدنفا تلاح *

 NEE ا كر دا هماح لیدر ی رلت مهح اشاب دیش وخ مضعا ردص هحک نود

 ۳ تا رک هدنح یاتنا لر تعر ههر هدنررارق زکتس تعاس

 صوصخو یسلناللوق هلرخآ تروص دوخایو هاب وغل ندهطروا مدقا مدقرب

 ا فرض هوركو ةو رانا كهللا راشم تولوا راک لتا هر وك دم

 ید صوصخ شدو هدفاعسا ینآ هسرولک هن هب رطاخ هرزوا قی رط لهسا ناه

 بانج ید هدن واه باکروب و لوق هدقدلوا قفاوم هنن رااقع بولوا هدافا اسفخ

 هماح لیدبت هن باکرلادعب هدقدالک | جا زمتسالا یدل یر وک ذم صوضخ ندیهاشدان

 ا یرال ود مولعم یراقح هلوا هرزوا تسالم هر ځا تروص د وخایو

 % ۵ ر د رکید *%

 صدقا ولتک وش بولوا ساجر هحیفخ هلب رلترضح اشاپ دیشروخ مظعا ردص |

 راکفا یسمقلاق ندهطر وا مدقا مدقر كانسهفاط یرحیکب ورب دهوا كنب رت رضح

 شاروم یران واه رارصا ید هن رالوفوب ییدلوا ند رادجا ترضح تیاط

ey 



e ۲۱۲ رب 

 شم ماه اعم را کاج ا IOS هضقووت ۱

 ك راشانتعم راس هكدا نایرج یرفتض كموقم هفناط لواب لوا تقو ینبدلناوا
 زیوجتهدراسلح نالوا هحبفخ یسلروس ماراو حالا هجردوب بویلوا یهو

 دلروبزم صوصخ نوکینوک یبلرویب قیلعت هننوهم تقو جا بویمبروک ,
 شاربویحوا تیارب هتیرابتازسكموق هشاطدباش هسیا رولواهدقلوغوق یسهقرا

 فا هوا نوش نون, تول راقج ندهضش ةراشتسا ید رو
 : هدناب قلزوم یراثود موا ځلو شا

 و ۷٣٣۰ هنس ۳ هر یدن ها تلاح نداغا لع دا

 ءدارا هدنقح یرلذلوا لح قرهلوا دن هعلق كنهتسوا رفن ےل ام دقم هامر ندنو
 ه دن راد زب یار رس قاح وا هہاک هبضق ود و شلروس ناررا یهاشداب ترصح هینس ۱

 قلمالس یرالوف یدنفا دم یساغا یرحیکب هعح و ندنشدل وا تشک رولبد ون وا ۱

 ورخ ها برق هبهکسیا روت وا ست یبهلکسا قادراح ار ۲
 یفارطا كهللاراشم یاغاو بولواهدرک رس ههتسواش نوا هتسوا نیسح هدکدسا |ا

 روک د هتسهطوا تاقاق بورونک هه ورو اورو هتشبوق ها تاج
 | هلاراشم تود كدلوا نس بس هنسع وا لح كنهتسسوا رفت ىلا كرەل راسا |

 ۱ دیش ر وخ مظعا دصو نشلرذلس تضم ۲ هب یلاع با لاحرد ندنناقدل واردتقم هاو ر

 همها زحاع نط توطروم نارراهاهاش هدعاسم هل نع توردنوک هضرع لاحرد اشا

 راه اش تا دع وضع نوش نوت هاحاواهکلب لکد هتناح رام وقتا
 هنسلر دسک ی وا قواح را هسا لایه مدنفا -رولشالک ایهید یحهدیاروهط
 . هدنناب قلروس راکرد یراتلود تریغو یس هنسملروق ید ندمظع داسف و

 ٭ تاوج هناغا لع نددنفا تلاح #

 یرابلاع نظو یتفک كنهلماعم نالک هعوقو هدنراقح یدنفا دم یساغا یرحیکب

 هلرب دصق هناح راکماحا بوشوا صالخ ندنراشک رس یراهتسوا یرکک هرزوآ |

 رغر تولو ۷ نود دن اب رو یهدن راهش رش عماح ناخ ناملس ناطاس بولا تاف و

 ۱ GE هن رل رمهح رز اشدان ی رلد رصح سده و یاعت

 لصحم ییلاغا رطقر هدناب وب ثامح ی راکدد هتس وا ناسح وب مدنفا 0 ۰ نما

 و تبدوع هحشخ هحشخ ه یدنفاك ىلع ی رای رهش ترضح رادحلاس و هدکُع ۱

 هسردیالیصحت ییهرصوب عقاولاف موقم مدنفا ناما .رولشالک | هدشدلوا هدکشا

 ید هغلانو قوحو 1 ربا هنلع كاعاح وا ین وا ۳ هامتمعل ۱ تارا



۱ 

a ۲۷۵ جت 

 نوڪ راشخ وا یرلە رص و a ES روط كم وو سم ار ز ۰ رولوا لقتسسم بیس

 ۰ ودیک نیکو و تارح هشالتا كاد یک یساعایرمکی ر هاب وب ندا

 لیصف مروي روک هدکما عح ندرلهتسوا نانلوب هدن رط سوساح اطر ناعم
 ردقەن اوب كرو نم عاحوا نیو رج ء وس ثهلاراشم رادحلس مدا ص ل

 لوصار ندنکندنروک قع O 1 0 دن واکا هرزوا یرلعدف نوناق

 یلام یراهنارد رب رح رول شالکا ىلج ندراشم جانم یسمنلیق لیوحت هبهدیدج

 هل وقهوب كس رادناهج ترضح رادحاسهرزوا هناهاشحانم هدقدلروس یرلهینس مولعم

 صوصخ یراصلخوب هدلاح ییدناسو رول یراءفوطع بانج یتک رح هدصوصخ

 ندنفجهبلاق یسهدناف هنوک ر چیهكنبرلهناردب ریبدنو یار ورندهتواراد هروک ذم

 لوح و رط ےک ضرالاف نم لهجا قاط ر هوب هروک ذم تفک هقشب
 یرادام كننفرط رولوا شمالاق یبشرب هد هرص وب هدکنیراصلخم هدلاح ین دنلاف
 رد اوا

 × هب یدنفا تلاح نداغا لع#*

 مهف ینیداوا هناهاس قی راکفا یرلتالد كنخشم هلترادص رانوک جاقرب و

 ا ا یدنفا فور دم رادرتفد هروک دم ترادص طقفو ند دلوا یصلخم

 قح ردق و هلغل وا صم یراتاهبحوت هب یدنفا الام مصاع هدار یدنفا کم هرو دم

 زاسنحا هنمق رز هص وصخ دار دات هل رال وق یدنفا ماس ەنىرلىفۇر فرط ثداوحر

 . هداراو ما فا ردشنلق

 * ۳۱ هنس ی هب اغا ىلع نددنفا تلاح ا

 یا دلوایرا راد اهح ترضح تسلط راکفا ون دهن وا یرلت ضح صدقا

 م ولعم ههل یرلمروہ هو اددحم ی و اه یارس وک بوط و هرز وا

 هد هسا مولعم انعر یراکحهبعدو توش د یر هک E لوو بولوا

 یا رس ه دن رلفالاشف شان ی رگ راسو یا هط وا تدبح اد یرحک

 E نوحایرلار وش یگ دلا لا ت« هس ول یگ دن و اھ ب بم .> یتا رص كارو دم

 راستجاهسراعشا اعل رس هن رل هنس یاک اخ فا رطالاب یتیفیک هلغفلوا اقلایربخ ینیدنل وا
 ۰ هدننا قلروم راکرد ۶ راتلود E هنس راس تع رم جدكنسەمزال باوحو

 ٭ تاوج ه یدنفا تلاح ندنفرط اغا ىلع #

 جراخ ندنرلروما هدن رلقاللشو شاب یرحیکب نوحسل روم الا ف ات , كن وب اه یارس

 ۱ حاضیا .I هدیرلالا و 5 O ندا دورو هعفد وب هتهح ی رافدنل و هد راهفط و

 ( راعشا ر

۱ 



 رادفوح رسم و هوه رس و رادجلس ندن رازبحتم یلاحر نوردا هدق دل وا یرلن واه

 یص وصخ تاش رص هل را رق ساحر قواحراح قرهلواند رط رادناهح یاغادم دس

N) 
 بش

 | هنس هدارااب نوا قملوا فرص ندنراهناهاش هنیزخ یربصم بودا خسف روک ذم

 | هلب رالوقاغا کهصح قرهلوا ممصم یسهر وک دم دارا هرات رضح اشاب لع اک ولتلد

 ٠ هداراو سا هدقدل روس ی رثبلاع م ولعم تنش لاس را

 + ه یدنفا تلاح نداغا ىلع *

  یفاضصا یایو بولوا شلاق یشیا یحایوب بولوا ریذماتخ ینوباه یارس و وط

 | نجس 3 س قرف نوحسملنای وب ر یارس هانهح یرافدنل وب ندنهورک یرحیکب

 ندنراددل وا شمر E وقو عا رب هحلخ هدام یرلتعاح ا ری هلعاح

 ۱ نم رللوق یرحنکب ینشر مھ یهاشداب بانج هدقدلروس نواه نت لصاو تبا
 ۰و م

 | نس بونلوا یشا اوب قحا زملتد زوسر هنرافرط هسا رار ولوا هدانتعاو تقد

 ۱ یزع واه یارس نتعاح بول روس هن اهاش هظح الم یا داف مخرب كره د 2

 اعر زمغج هلوا شمنجوک هنیرافرط هرکصرلن وسهروتک یدلزسرب بوبایوب هج ربارب

 هل زوکهلبرلت رضح یساغا یرجیکب هدقدلر وب یرلتلود مولعم تیفیک نامه ردیرام ولع»
 . هدنماب یس روب صا ناکی ناک هنفررط راموقیم یتیفک قرهروسب هرباخم

 م باوج هر غا ىلع ندنفرط دفا تلا

 071 تو ا کاو تل یراتلودءرک دراو فک او و
 كنو ناه یارس بونلوا هرباخ هلب رالوق یساغا یرجیکک, لاح رد هدقدلوا ی رک اج راذک

 یرلقدنلوب ندنهو کی رحکی فانصا یحایو هاتهح یسعا برق یتقو یسعایو

 عالطا کوب یخد هناهاش تاذو شلوب عوقو عازن هدنراهایم كر رک دما فاتصا ندا

 یرامایو ندقاح وارب سه هلر رظن فرص ند رهعزانم هلتهج ی دل وا شعا لصاح

 شنل وا هس و ما نکی ناک هراموفص یودباشروس یهاشداب ءدعانم هنص وصخ

 . هدبانلوا یدناقمقرت یراهناردم هرک ذن وبشا هلغلوا

 ی هیدنفا تلاح نداغا ىلع راز رس #

 هنس ددعرب ندنس هعم هبحا لود هدنه کشم 2 واھ یارمساحاس شاطکش

 هدنورد ا اب FEN هو راسو قلاح كاح هنسارحا یرانآو شلروعت

 سا یراتارک ادم ی راکدتسا نوا هرز وا یراکفا كرام وقص یا ی ر>

 | یلاخ ندزیحمآ یهاشد اپ ترضح بانج هلیرامرغ اچ و بوریغاب كنیرا هفااط
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 شر > مدقا مدقرب لرو ذم اتت ا ار ید ییح همم هلواو بولوا

 تعرس كس همزال باوح یاعت هللا ءاشناو شمنلق لوح هن رلالاو ع یس ردا

 .هدنناب ینملروس راسا هنر رح

 * باوج ندنفرط یدنفا تلاح #

 هن را ES صعب نویلروع هدنجا ا ددعر هدنهاگش ن واه یارس

 لاخ ندزیحعت یرلترضح نمدنفا زمه اشداب قرهلوا هدٌعاارجا یرانا راد

 لوح هنر هارد یار یسلریدتا رس مدقا مدور I ا بوىملوا

 ا يرل رخ ۶ و د هتطقرا فوفلم قر الروس
 یدنفا باح تاتکلا ارس ر هنف رط یسحا تولوا ندنر اح یلوقسم روض هنشس

 یمارحا تاجا هد هبیا شل ردلس هرک دنا كردبا لاقم طند یتفک ندنف رط

 قاحوا هرق هلتیح ینج هلوا تقو راما بولیشالک | ندسنداح روک ذم ءیما

 كرديا میلعت یریادت ضعبو تامولعم یساغا یرعسکی هرااتل وب ندنراهد رک رس ۱

 قرهلوا ندراتعاجو هتسوا روم ام هغلهالاسو یحاولح هللا یال ینوک هعج وشا ۱

 کک ار هقاق هداس هتفح ررب هلسروص هطاحا یعوق ص هنیفس هرزوا روک ذم میلمت

 یرل هفاط هلبنادوق یبراقدلوا هدقمشالوط یک یشیورد یولوم قرهلوا |

 رارف هرارف بوعارب ییاخ ی رول سم هلیفس ندن راکح در1 هروک هراچرب بوبالک | ۱

 1 کارت لادنص یلا قرق یروک ذم ُهنیفس لاحرد شما لصاح عالطا هتفکوب یماو
 یاو بوابراقبح هرشط ندزاغوب ندنشدلوا ید اوه فلاحو كر هالریدتسا |

 قد هلوا هماقارتعاو هضب عرب ههناهاش یاک اخ بولک هنفرط یدنفا تنا ید |
 زک همانفارتعاهنوباهیاک اخ بودا سصاهرول دم ءیحلاهلایموم :یدفا ی دنلواےدقت

 زک همانفارتعارب لیصفت هج ور هد هن رات رضح یساغا ی رکي هد ر هد هس رول وا ےدقت

EETود رونلوا لان هدهنتافتلار كهيلا راشم یاغا هدهسنلوا ےدقت هل  

 ا ا ا سن رولوق هد روفسمد زن یزوسو ناه هلغلوا شما هدافا هروفسم
 ربغ نم هج یا هدراشادلوب نالکهلقلرابراب هنس هطاحا كروک ذم ۀنيقس هکر دنا احر |

 ۱۳ ا رلا  ااماتسارخا هسارولوا زک هدعاسم همازکادح |
 هم راتمسو زارتحا ان ادندران ورال وا مارک اه رکسعو هکرایدروم هدنرل همزال باوج |

 یرحکک ةبمالسا رکاسعوهیلعتل ودهلتروصو ردمارکآ كوس هرلنا كمك بویمارغوا
 لود هد هسلا موها مرده هی دیه رب هح عا هد ههلا رام یاغاو عا لصاح نوارب ۱

 قحه وقوط هب ی رحیکب عود قحا کیا و ارت ۰ 9 کس هل ی مدّتنا ۱

 ۰ هدب قلروم یرمعنلا لو مواعم E EE مار o ا ندر لا ۱

 (لع)



 س داد د ادو ا نوا

 یرلنا ود هاکشب مقر یزح ۳ هص وضخ 7 وشا هلل وا راکشا لک

 ها ۷ س

 3 he لا نداغا 4 9

 هلهجو یرلهلس رب دو 3 ند هغدغدر ی هءاعتل ود یالوط ند هب راحت هننفس

 لات هلا ءاشناو شلریدسک یسهقراو ی وا روصو ید كداسف راکو شلراتوق

 هنس ران وزفا تاب زاد ش رعو یرلشماراو تحار نوکم كرو هل و ندن و

 كمغب دلوا هرزوا ربصقت و زج هدن رکشآ معن ك کشادلوا لقتسم بی

 یعح هل وا روصو هانرل هبنسهض و رفه یاعد تولوا ناکما لداق یرسع و فا رعل

 . هدیال وا یدنلف

 رک ادب هب یدنفا ت لاح نداغا لب اع +

 راعشاو ضرع نوحسمل اپ نامل هز اغو هشسا هر هملعتل ود ندفرط ىلارق وقسم

 هلتروص لهسا ر بودا راکفا ران وک هحییابخ هناه اش تاذ نوجا كنوبو شفلوا

 یضل وا ا هنس رلالاو تانح ° 9 ەد ۹سا | هد زاب باوح هزوک ذم ضسع

 یوس فارطالا هلس هعلاطم كتشک هلغمل وا ندنساضتفا یهاشدا ترضح هس هدارا

 ۰ هدنابل وا دام یسلر وہ راعشا هب یزحاع

 ۱۳۳۱ 2 2 ی نر e زعر یداوا e م ولعم لا یراهبچ هو نی

 رک ذن راهتفه جاق رب الکولانب شيا و نوسروم ناسحا رارمع هزعدقا

 us و ییطق رار 4 قرەىمەنلوا عطف یاوج هدنه ال روح ه 34سال !دنل وا

 لاحخ رد بولف لوح ه هرم دب و و 2 ی رالوفو مظعا ردص قرلفار هىا

 تقى ؟ و بلج هب ی زحاع هو ات ناطاض رف نوا  ندصرلاغا رلفاح وا رم د نانلوا

 سراب نوملر ۲ اب ڪڪ هو رط یا ناه نوسلوا كعدەن دی لو

 ۱ باوح e راد دد نوسالوب هدار وا 5 روفسم و e هسلح اکو ك

 ی دو 3 كحهر و هلو رط روفسم مز هدنسهباس كعاح 1 1 ۱۳ هیاس

 تامهمو حر ایم ه زگ رلهعاق دوج وم هدن رلراصح یلوطااو یا٤ مور هکرد وب رگ رل اوج |

 A واسو توس هاب ر روك ی ٌءاد كرهر دنا هم : ور رد رل هعاق یرحیک رکسعو ۱

 . یراتخ یلهشهدم قاط رو یرلهعدخ و هلبح یعهدا ارجا كن رحکب ءهلماعم

 هس ررح تع رس ثنسهم زال باوج هدقداشالکا یلام راکحهل وس هدلاونموب هر وقسم



a YA B= 

 مدنقا ولتلود هداراو صا هدشاب قلروس یرلتلود م ولعم ینحهنل وا راسحا

 ۰ ردکن رات چ

 N هب یدنفا تلاح نداغا ىلع *

 یتود ك. تع ولتفوطع نواه ناوید ءیجکلک ندراعش یارعش و نارد باما

 ۱۳ دا و توت تلخ هواه رق یادم قوا ن
 هدنروص انعرو بوخ یهاشداب تاذ یهملایموم رم هدانا وا شلروس هناهاش هلاکم

 ۱۳ هجا شم هع ف دم یودنک هرثک تایفتا ندنکیدروک

 ۱ ۲ تب راف وطع بانج هکب داف شعا هداقا بناکولم تاذ كر هروتک لش هرزوا
 هئارا هتیرافرط خسف هیلایعوم بم یتروص كزکر یدتو یار هبترم ضمب هنغاحوا
 مدفالرومس یهاشدابهدعاسم هتتعحر كهلایوم هلر ماتخ روک دم هلاکم شا قیرط

 رولکهروهظ هجه رکص ندنوب یرادجات خی وت ءهلماعم هدنراقح هروک همهنازجاع نظ |

 یدنلق یرلیمعنلای و هاکشب مقر هصوصخ ءرک ذن وبا هلفلوا یصاخ مهف یک

 . هداراوما قا

 ٭ باوح هر اغا ىلع ندنفرط یدنفا تلاح *

 ۱۳ یار ل لر را ماد هلا یوم رمو یدقا تناح باتکلاسر |

 هدن راف رط خسف ار نرق هسک ید ا ص وصح لکد هدص وصح ول

 | یخد هزملتق نوت نوت هک و بوبلرک یتراصلخ هدندزن هناهاش تاذ قرنلوب
 ۰ هحشح ههملایعوم رام هدناتوت مدنقا 9 سمشلانم رهطا یرلف دل وا هدکع روب ۱

۱ 

 . مدنفا ردشمناق راستجا هنمیقرت یصلخم رک ذت وشا هاینظ ردا

 ٭ هرک دن هناغا ىلع ندب دنفا تلاح *

 تحلصه ضع یرات ضح یدفا تح ولتلضف یرارهش ترضح یاطارس

 تام هدنسهراد یدنفا بناح باتکلایسئر یرثک ۱ بولک هنفرط یلاعباب هدننمض

 كنهلاکم هنراصاخم وب بولوا هرزوا هلاکم ینخ هلا هیلایعوم ءیدنفاو مارا و

 كوهبلایموم یانطا رس ندمغیدلوا هدمهف یک رولیروک عجار ودنا یر ضم

 ۱ ۱2 هلوا شک ا ر هل وا هسخ ول یعهرزوا هبنس دارا یراک هروک دم باب
 قحا هلغلوا ندناسحاو یس رح كتفك ندمغیدمهبهلرطاخ لاحرد یبرلاروسش
 ندرخآ فرط ید یبهلازاو یوا ندنلسف تالاح رر و قا ص ص وصخ هلوعمو

 ندنرلمعنلاىلو فرط هرزوا كمر | هتساسا كنو هلو ا ندنامد ینح همه وا نک

 ( یرع زا
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 . هدیانل وا یدلق مقر یراهارد هر دن

 ٭ ںاوج هیدنفا تلاح نداغا لع *
 هلعتا ود یالکو هل نع هذف رط لاعبا و ا ی را رض>ح یدنفا تج اطا رس

 هدف دل روس یرلتل ود اونو یرافدل وا هدکعا مارا و تکم من راد ینا رطح تاود

 فرط نوحہ هلازا ندنرلودل وا شمروس فقاص یروشآ ندن رکدمهر و یعهر

 هدن رامع لای و قح لمف مروا هج وا ینغی دل وا ی راج | نم سست هرن سه ضع) یراصاخ

 قرهل وا ور ایت ترعو هطشس ی فصو هیرادحا تانح اءاد

 قرهروم رظن ف رص ندزکقام ناه مهد یر هده راقدل وا هدلاونم و زورو بش

 ۰ هدنانل وایدناق رابزا و ار رکا هقع هدنفاسیرلل وا هرز وا تحار و باوخ

 هدیدنفا تلاح ندنفرط اغا ىلع *

 تانح ندنغب دنلوب كاش حسصق هباغل | تاغ بولوا یشوف ناغاباب ر ا هدن وب اه نددام

 روصح دل دفا ۲ رک س یراردب غا رگ دیس یرادف وح رس ڭنىھاشداب ترصح

 8 42ا ن ددقداروس یران وناه م افا توراو نرو

 شکآ هییرد بوراپوق ینسشاب نامه بویالکا یغیدلوا ندروک ذم ناغایاپ هسلا یعوم
 هب یدنفار قحما زا تمدخ ه یدنفا يبایعامتارب توراو هر هن اکو لم روضح را رک

 ندمردام هل رد ول یرادحا ترصح هغ وا هد هد راب دا ماعم ود ردا مد

 کد وشا هلغل وا ندنداوح یی دل وا رهظم هب هناه اش تاقسا و قدم هل وا صالخ

 / هداراو سا فا یدنلف مقر یهلح

 د a هب اغا لع ندنفرط یدنفا تلاح +

 ناغارح یرادحا ترصح فتاح مدعم هنهه جافرب ندو هت رل هن اردن فرط

 ىد ك راصاخ وب و تامولعمرادهتتج ەل روس هاھاشزاس مارا 2 ااغ ا ۲
 ترمعح ةا 2 ید 5 همروسر وب هر هن اکو لم یاکاخ هک دنروک باجا

 م ولعم و وم لام كن رل هما س نا راد هنغل دل ر ور نایاشو نازرا یهاشدان

 Tez اره هلا کک لزوک ندنهاکش روک ذم یارس ۰ شلوا یروص ولخ

 یعوفمشلر و ی ربخ یش دل وا یاب ناسح ندنس هم دح هناخاک قح ولوا نواه

 یناوغا نواه نوردنا بود هل وس راقرش هتسس جافرب هدارواو باج لا

 كناپ رحیکی تیفک ویو شلروم غارح هنشغوق یلرفس هناخو لاخدا هنس صز

 | وشا هدنضرعم یراعشا 4 اضر ا هحور كتشک یاب ندننح هل وا ماحرتسا هلحم یربع

 ي سس سل ته سسصسس
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 دح 3۸ح تا وعا قحول وا عارح هن وب اه نوردا ورب ده وا هاغغ وا الا هس راعمس

 ناطراض ههناهش تمدخ هوا هسا شل وا هسرت هدشغوق یتنقو بولوا ندناکداز
 هلهج و یمادختسا هسیا هنره تمدخ كج هم رتسوک صیصخت بولب ردنوک التف رمم

 ینج هم وا غارح هروک ذم نوردا كرد, !تنشن ندنس همدخ هناخحاک هاب وب و ین دل وا

 ناسو حرصم هدن واه نوناق یرلودروس عضو كن رات مضح زعدقا ناماس ناطاس

 ندمش دالک [ ی رافدل واهدن رل هرص داسف مخر ,ڭرەد رد رام ولعم ك زع رلهلح ید وا

 ا تسد لصاو كشراهارد زب نوحفد كداسف وش مدنفا ن

NEE E 
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  # ۱٭ باوج هب یدنفا تلاح ندنفرط اغا ىلع

 ۳۳۱۱۱ اس ینادص ا مای نخ ندا تشن ندنسهمدح هنالنوک
 3 رلوف شا یرحتکب داوا شما لص یهلا ردق ويش یاضتقمرب یننلغارج
 ۳ ۱ 2۸ ادا تالار لضاو هروک دم نوردنا هتسنف مولعم اهل وت

 داسفرب هدن رهنام بوبلاق یراشیار هخ راه یارس كناک هداز هرکص ندک دا |

 ح نایب و راعشا هب یصاخ فرط هرک ذنا تیفک بوليرو یرلهبنس مهف یس هرص قعانیف

 , یرایرهش ترضح رادقوج رس هوا ندندورو كن هروک ذم ةرک دن شاروس

 | ولتک وشهلرب مهف یفج هلواجتنم ههجردوب یروک ذم 0 رفاه یا
 . رامالکقجهقای ههاشداب اطر بوراو هلباهدراب لماعم هنسراهناهاش روضح كزمدنقا ۱

 | ۱۳و تسانم هلهح و هل نس مردم هدقدلروس نوباه عانقا كره هاب وس بولو

 ۱ كموقرم داسفو هدنا ی دلروہ یرادحات سما ود مدر و تس 2 کس هلهج ولوا

 ۱۳ ا ا شاعم ولف رو لاحرد یتبسح روک دم نوجا كلرتسک کوا
 | وشا هدناب قلروس یرلالاو م ولهم ین دلوا شل ر دتبا ج و رخ یدمش ند هداعسلا باب

 . هدارا یقاب یدنابق یرابلاع ہاکشیپ مقرت هصوصخم ہک ذن

 ۱ ا ا

 E کار هدن e سلحرب هجیکو ب ندنرلاغا رطق كلاي ر حک,

 هساخ هناح طقف بولوا هدرکمت هتیراقدناوب هدهاشداپ دوف نوکب نوک یراترضح
 تاوعا رولس ییهاشدا ب جانو ینعورفو لوصا كنو أه نوردنا هدراتاوعا
 هدن راهظحالام غار د| و ا بلاق یرود دم لوصاو غار حح نداسغ یمهبلا یوم |

 یراصوصخ ضم و هدقمالل وف یتعاسو تفو ی ند اه یارس هحکو و

 بولا رخ ندنفرط زمشتف یراقح هلوا هرزوا راسفتسا ندب راتلود یوس ید

Eنا یراتفآر ر ولت یودیا هدزک موب  



 ها یا تلاح + ۱

 یواناواه بش رشت هادم قوا ورم دهوا یرلت رح نمدنفا و

 هفئاط رومام هرافواو یعولعم هدکرالوف یرحتکیو مولعم هه ینیدلوا راکرد
 ندهاشاهش بانج تونل و مقم هدتمدخ و و قاشوا قىتع ی مان نسح ندنطف

 لما هعا سوت یهناهاش مدق كرابم ندنفیدم هلوا رهظم هبهباکولم تافتلارب چیه

 مجهنف رط یاب هطوا بیبح قحیلوا نایرحیکی عومسم تفک وب هلغلوا هدنشهاوخ و

 ملک وش هک رواوا ولم یراهراغتساو تولوا هرزوا هز یا ها ی

 نکا ص وصخ هنس راس وب یراتاوغا نواه نوردنا یرلن واه مدق كزمهاشداب

 تامولعم هنم رالوق یس اغا یرحیکب كر هد یدلاق یم هنرغا یطقرب هلاق هلاق قترآ

 فرط ًعیرس هدزک وب تفک مدنفا من هلغلوا یراهناردب عومسم ین دلواشارب و
 دا لرو ناو رام و

 م ولعم یلام یر هملس IT یرافد روم ارساو تعل EWE یطق 01 راق وا

 ۱ ترضح رادقوح رس مدقم را دنح نددورو هر و 3 E و یهلح

 راکفا نوجا م و5 سم رومام مدقم ندهتفه رب یرا ركح غا رم درس یراداهح

 هد راب “هاما عم هلا e یاغا تولوا كعد یا یرتل ود 7 ص وصح یدندا

 ۰ صد 1 : 0 :
 ۱ هلهح و نالب روم رخ یرو دم ص وصح بورک هن روضح ۵ ۷ تاد هلا

 اره وس را هاطر بوموب ییزوک بوجآ یا قترا هلرب ا ههدافا
 | یخد هلزع راشادلوب وق ناسلوب یجنیبم هلب راصلخ وب ردق لوا نوباه عاسقا ات
 لباق یربستو ف رعت كشدنلاق نارک: و ناربح ندرب نمهلح هدلاح بارغتسا

 . هدنباب قلرویب یرلهینس مولعم یتیدمل وا ناکما

 N هب یدنفا ت اح داغا ع

 ق رە ووم هماح 8 کس هنتلسه ی ۵ هرب یرلت مضح صدنفا ا نوک ین و هد

 یخ واق نانو برق هنف رط یسهداح اش اب مساق ك ا ط ۳ هد هطاع

 هشت كتفک هر اما  ران وب اه مو یتخادا كرم و هعا اط رک هنف رط

 اغا دا داف همش لیدو غأ ۳ کرس رادقوح رمس نانل وب هد در تاه

 نوسوا كعد هب د سما ه دن رل هباهاش تعم ل زع دنفا رح توارد ل

 فس و و, یلکب 1 1 عار < هم ۹ ليد ندنناره ی ۳ ندنوت
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 تڪ رو دم صوصح شمنفوط هنس رقاس یروشآ كب كیهب اهاش تاد و نا |

 ۰ هدناب یر رحم تع رم كن ربخ

 2 تاوح ندنفرط .یدنفا تلاح *

 نک ردک هنف رطاشاپ مساققره روس هماح لب دست هنيه ىح ەر هناهاشتاذمدقانو دنح

 ندن رایک هصحلیدبتهنشبتفت لاح ردقرهب روس نوبامه عمس یتخادنا كنفت و هجنابط رپ
 ۱۳ 5 ندنلامیرلالاو رک دن شدوا ناردن وک اعادخاینکیالیدمت نئاب |

 یرخ تګ ندنرلهدر یک یتیدنلواماق هنتخادناحالسهس رزوا معزه شم وا

 ند 2 تمذ هحاو یراقدلوا هدلاحهن كنافعضو ارقف زعدنفا ت اةكوش ذخا |

 بولوا یرللوق ر دعا باش هدنر هناکولم تسعم نکردک هروک دم قیرط هلغلوا

 ندنغح هل وا هدن رل یرادناهح تعم روک دم باش بولوا و ربمخس ره ۱

 کک نالوا شعا لی و هنکلک هصحت لدن ندیم همر ولف
 كداسف كرهد نوسلوا هدهناکولم تسعم نوچ ندنرادما باش یرحک قحولوا |

 هتسرابلاع یاک اخ ریرح اب حب ربخ نانلا ندراموقم :درک رس بولوا وب یشن |

 . هدنالوا هلفلوا شفلوا لاسرا

 و هب یدنفا تا نداغا ىلع 4

 ءرک دن نالب روس یح یوس لاسرا هل رلهدنب اغا ییطصم هدهد یرارادقوح وق

 دقت هزمدنفا ا ا رو لوا ما مواتم لام یرلالا و
 لاحرد هل رالوق اغا ولتلود رادحلس هدقدلروس یرادحا ترضح راذک هعلاطمو

 بوسنم هنب رلوف عاوعا هاخ صاخو منوباه نوردنا بولی روب نوبامه نامرف
 همها یوم تاوعا هدباشو هلو ندنویو تصخر هرانانلو د صا باش ندنرلهعس

 دندشیما هدنفح یرالوق هع هج هلو بولوا مقتسم و بدا هع قحهلوا بوسام

 هللا هاشنامولعم هنب رایمعنلا یلو بانج کو دبا یم هببس هن هدام مدقا م شلروم

 یک نوک ینجهغلوا مادحتسا دما باش هدهناهاش تعم هلو ندنوب یلاعت

 . هدنناب یسلروس نازرا زک هداراو صا لاحرد هتیرلهدرک رس یرحک راکشا ]

 #3 امر هرک دن کد اغا لع 2

 راقاشوا یعاح وا روخا صاخ عن تننماژوا هدهح رد وا یسهدامروک ذم تاشو

 نوزب رط ندشدلوا ندقاحنس رخآ تولوا ندنسلاها ینومطسقو یلومنارفغز

 ( ندننادناخ و

 روهط داف ندرلار وش زد د سما باش ۳ و دست بولوا هضح راعم هد راند نوجا
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۱ | 
 ۱ ا اغلا ةباغو N هن و e ۳ قروه وا ا

 هنساضتقا هدراتمدخ هدنراتنطاس شنب و هع بویلوا ناکما لباق ینیرعت كنغیدلوا

Eنابام قلاراوش ندنکم دنر وک دعتسمو نونلو هدناکر كهبلایموم روخاربم  

 نوحیسشلوا باساک هللا قایجاتسوب هبهناهاش تمدخ بولوا لحنم یتاحناتس وب نواه ۱

 ییدلوا هرزوا ماحرتسا ندنرافرط تاوذ نالو ندنلاحر نواه نوردنا |
 درسا اش نوکنن وک ایس ورا تاتیفک نم وصخن وای راز دم انا مع دس را 8

 كنفک و هلغمالوا دب ند هظحالم یرافلوا نواه راد لخاد هلتروصر رانا ون

 یتخادنا حالس نالوب عوقو هدن رط اشا مساق نوجا كلارتسک ید ین هراز
 ا یارو یرادود مواعم کتا نایرح هدنرامسلم سما ی

 هب یدنقا تلاح نداغا ىلع 2

 2 3 ۰ دم « ۰

 هدن راس هنس وب یهاشدا ترضح تاذ هلتهح ی دلوا هدکعا بره فو نواه لھ

 ا لار اهد تاق را ییا وح و بآ تاشاطخ هلو طا فرض ندو
 | هد هرزوا راکش دص ضع ضعلو هلتهج یت دلوا س رق هد ها رس ینوباه رصق زدلس و ۱

 هن رالوف یودا نر هباهاش راکفا ندنش دل وا تلوم هدقهل وا هب اهاش ف رشت ح

 | یرادحا عانقا هد ها صلوات تر رادعا صض» و شلروس نواه صا

 ه دسص رعم یاحر یرلربب دیو یار نالوا ه دن اب وب ندنراقد وب هد را رصا هس قرهبل وا

 ۰ و یدنلف مقر ج کد وشا |

 * باوج هناغا لع ندنفرط یدنفا تلاح *

 هدنرلهص وصخ رک ذن نالی روس لاسرا هل رالوق یدنفا ماس راد هتیفک نوباه لقت

 ندناحا هج راخ روما هثدلوا یرلل وف یساغا یرحکب هاهح و یرلرب رحم فارطالا

 یدنلوا میلعت ههبلا راشم تفک هلتهج ییدلوا ندرلاغا قفوم هربدنو ملعتو

 | بانج هلب وب ندنوب و ضرع یلاح عوقو هبهبنس یاک اخ هدنفاماللس هع وب یلاعت هللا ءاشنا

 ۰ هد[ یا رو ی را0 و اف ارم داعم ی وداهانتشا ی یراقج هملوا هدرا رصا یرادحات

 غیدلوا شمر و دح ربغ نم هرزوا نامزو نیمز ةاطرب هبهناهاش تاذ مدنفا م

 | 2 بودا a هب اتش تفو ن کیا راک ر 0 :mM مدم وا مهاشداب باوج

 تەرج مدت < 3 ۸ ( رشاع دلج ر
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 یک فیص تقو هدلاع یدلوا شتآ هدزکواو توغ الغزو زدم وات

 مر نم ی ا هلدودامارب دنا زمغیدلوا ترق هفبس کو دار رک و ۲
 هدنشاب راغاط زسقوق هداتش تقو هد زکن واه یاکاخ . ردشمروس ناسحا قوقر و

  ۱ا ارا ررو مر تراک سو مروک قیال یرک هناهاش ماراو تم ۱۳۰
 هناهاش تظوظحم یروشا كب هدقدنلوا فاعسا هن رانوباه یاک اخ باوجرب

 لبصح هبنس دارا هرزوا قلو لقا هتیرانویاه یارس وشوط داتعمر, هدقدلروس

 هنس ق . هدنناب قلروس یراتلود مولعم یټدنلوا ۱۲۳۳

 × هرکدن هباغا ىلع ندبدنفا تلاح ٭ ۱

 رک کو هسراترضح زمدنفا تایستک وش تادا یراترضح سدقت و یلاعت زعر

 اا ربع دیس یراردقلام رادقوحت رس نیما نوسروس ناسحا

 ندنشدلوآ یرلعاتسا كنم رالوق یرحیکب یتبداوا شعا اق راد لاحترا كردنا لیمکت |

 ا هناخ اغا قح هل رو نیعلو صا رادقوح رس هنس هلباح تمدخ كنافوتم

E Eی رلبضع یمهعلاطم یتم هصیع رب یف دوم ست كنافوتم طف  

 مست را اع ندن رافدمهب وا یحوصح یرلحازما و رب دهب وا كن رلالاو بانج |

 هدنتمدخ یرلدضع ندرلهعت نال وب هدن رلواح وا لهالکو یهقفص دره د زدمشع وا ۱

 ۱۵: و دم ی رحکب نامزیرلقدراو هسراقالشق هقلایتسهقالع تانساغایتب دنلوب

 یافو كهللا یوم یافوتم بوراو جیلق نیلا هن رانا كراموقیم هع ران الوب

 ک ودا ءدقفلا یربخ تح ندنغیدلوا قارم وربشآ كب هیرجیکب هو رک یتفک
 داسفرب هنیرابمعنلالویاک اخ داش ندنراقدلوا هدکمنا نات هدنرالاع قحو

 0-لا ندانایرج هدنرامماسقخ نوجما یرامامرتسوک

 ال رادقوج رس قجهروس بصن هدقداروس یراتلود مولعم تیفک یلعتهنع یدنایق

 . هدنباب قلروس راعشا اعیرس یصوصخ یناهیجوت

 ¥ باوج هب یدنفا تلاح نداغا ىلع د

 8 1 ڪک ۶ ۱ 4 ۴ /
 فقاص هبا اب رحب هو رد یتفک یعوقو هد و مه هد كهللا یوم رادفوح رس

 همنا زحاع قح كس رلهتبربد 2 ندر ەر و زار 9 هف رط رو نوا

 هلسداوح كن راقدلوا رای شا نکن یزامالک تالش اط ۳ لر دا نات |

 0 نالب روس راسقتسا ندصاخ فرط یصوصخ یاهبحو كرادقوج رس
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 رسم یر دم

 . شزاونو قمردتنا لاح ههورکوب شملوا یرک اچ تسد لصاو یرایمعنلا یلو

 | رروتک تاقل هدوجوو شیوسشت نهذ ماطر بويملوا نوجا راتو كهرتسوک
 | تقو كرد ردندناطش ظوظح قمشاغوا هلرااو قلوا هتسراو ندراش

 . دفا ردکمزوک شوخ ی ال
S, 

 ٭ ها وح هفرو 5 3

 هرک دا ندسح وص فک قو تاس هلماح رو تاج قارادفوح رس نالوا لحنم

 شارویب راعشا مدقا نوک دنچ ندنوب نوجیسلریدلس هنب رایمعنلا یلو یاک اخ
 | یاملع نالوا لا هر هصاخ ها نکیا هدنس هاماح تمدخ قلص هتنح هلغلوا

 رس هس راد رضح یدنفا رکب وا ندن اقلعت اغا هللادىع قا رادحاس و ندنلوخ

 یرحیکب كنتبفک یتیدلوا نادنحو داش هایهج وت یسهرخفلایهاب تمدخ قارادفوح

 ۱ مقر سهص وصح ا هدنفاس یرالروس هداراو رها فارطالا هس ران اطراض

iE۱  
 * هرک دن هب یدنفا تلاح نداغا ىلع *

 اا تالاکم صعل و رو هب یرادحات ترمصح فرط ںاکرلا لش

 ۱ تانحو یلروم ىرلىلاع ثح ندنغل سن وه وا هرن ص ص عل ثناشاب ىلع لد هس |

 ںاکر قرهلوا هرزوا هقسع زاکفا لبخ ندیانخ یژوک دم ثحم یهاشدا ترضح ح

 | ىلع هيلا راشم هد یاننا بولوا عح تلود ناکرا نوجا یراملوا باج هن ویاه

 | نامرف هرزوا یسهاکح كنيرلهبنس بانج هتلود ناکرا ساخ ندنناشو لاح كناشان
 | یرلتارضح مهللا یوم ناکرا راسو یدنفا بناح باتکلا سسر شاروم ۶

 هکهدنروصوش ینعب بویلروگ بسانم ىلع هلهج و ر ندنغاحنس هبناب كهبلا راشم
 | راروذح هنوک واسوا بس هنسامقبح ندنفرصت تحت كنهلعتلود نو نوش یلیامور

 یخد مهلایوم ناکرا بوبا زوج یتلاح و هللا یوم سر ردبا روهظ ید
 | تاذ روک ذم صوصخ قرەهلوا عاقا هد هناهاش تاذ ندنراقدلوا هرزوا عاما

 لاغتشا هلا رک هعلاطم یتسورلبا كنو شمنلق لوح هن راه ومف كنم رثالاو

 . مدنفا رد رلالاو یار یرلمروس

 * هرک دن هب یدنفا تلاح نداغا ىلع *

 ۱ ۰ یر معح عاطاس مدنقا ولتلود

 كناشاب ىلع لند هم یرلترضح یدنفا بناح تاتکلا و ندهماعتلود لاحر



 ۱ كنیفک زکشیدروس هدافا ًاهافش هنوباه تاذ اجاح ناجا یلاصفنا ندنغاجنس هینای
 5 هدارا اس یو یبث را رازاب ین راب كهللا ی وم ءیدقا هدنناب ینا 2 3 2 8

E1 و  ّ 
۰ ۰ 9 

E,یعزغنا یعردا روهظداسفر هدورایاو بوبالکا هجوبا یروک ذم تیفگ و ج9  
E:یرافدنل و هدزک صوت یهاشدا ترضح تاذ قرابوق ندنساسا كنرلاروش قترا , 

3 
 ۰ هداراو سا هدا قلروس یراماس م ولعم ۱ 3

 * باوج هباغا لع ند دنفا تلاح *

 یرلنل ود CAE ییح هل روم هناهاش راسقتسا ندن رالوف یدنفاباح تا لو

 فارطالابو هرک ذنب هلب رالوق یدقایلس ندنرلالاو هعبت قرلبروس یرایلاع مهفو
 رولب روم لوح ههما|یموم ءیدنا تر نم صوصح هح رک | شل روس ناسو راعشا |

 ا سابا یراترضح نمدنفا باک وش یتفک یکر ح كناشاب ىلع للدهن

 ثلنس راصاخحم کل و زعازب وج نشت رم هلهح ور نرم رم عاحنس كهلاراشم هلآ 1

 یاک اخ يوو سمشلان« رهطا کجە یرو ه زملتف هل زجارخا ندهلحا فلس حد ۱

 ىج هللر وہ هلماعم هل هب یزحاع قح ندەاکولم فرط کمردا ماحرتسا ندن راهبئس |

س راعشا و سما هب ىح فرط هدنا یل دلروس یرلّل ود مه ۱
 هدارا وما هدنساب یشرو

 ا . .٠ ا

 ۱ ردجت ران رمحح مدنفا ولت ود ح

 * هب یدنفا تلاح ندنفرط اغا ىلع *

 اهافسش هواه یاک اخ احاح نوح راراوطاو زرط كس رالوق شاپ ىلع یاد همت
 n ء ۶ ۴

 رو ص تىقىل هدهبس | شلروس نامطم ود یدلوا رمنم ىرەهلروہ ی رلهباع هدافا

 باج هننوناه رصق تاریشمش هحک وب یرثلوق اشاپ فور دم مظعا ردص نوجا

 هدعمالکا و بو هلکد فارطالاب ندهلاراشم ی توراوش زو ه هناهاش یاکاخو

 بلج ههناکولم نیب ام ید یرالوق یدنفا بناح باتکلا سیر یثان ندنراقدلوا ۱

 لوتم هب یهاثداب روصح بولک هلا ی وم ءیدنفا قرەل روم رداص نامرف هنسغلوا

 بانجو شلروس نواه عانقاو لاّژوسلا یدل ندهبلا یعوم ناک ناک تفک و

 هبلا راشم یاشاب ORL ندوو ناس یا دل وا ا هد زد صو تفد هنس رلبلاع

 0 هدنناس و راعشا هس رابق ور فرط هدقرلشاک | یهاشداب ءهاماعم كج هلک هر وهط ه دنقح

 ۰ كا ینح هناش رادتا همسر ج كرەىلك هعوقو روتق و روصو

 ( ىلع زا



at ۲۷۷ B= 
TEE n rr 200 

 | اشا ىلع یللدهمت بوروس نامرفو صا هنیرالوقو یرلترضح نمدنفا واتک وش |

 هدنهلع شح لقح كهلاراشم زلوق یدنفا تلاح یسادختک تلود هدتقح |

 هرن یسها هحرد كتفک نکل یدک و رو هنس رص یادعا كيا بولوا

 هد٩دمهم صعل فی رک ا بوى دا راکفا یتسورلاو یغح هل وا جسم

N :ج  
 یدل وا مالک هحم و هد زدقح دا ره د مهروک لاخ ندشقلوا هدنا مازا ۱

 قاب یرال وا E ەدەزارىشواوقرەر وہ عارفا هلاق رخ |ینتضک ثاهملاراشم

 .هدابلوا یدنابق ےقرت یصلاخ رک ذن وبشا هلغلوا شر وک سناهدیرک اج |

 * باوح هب اغا ىلع ندب دفا تاک

 | بولوا مدختسم هدنتمدخ ینلادختک وق مدقم هنس دنج ندوب كهلار
 هرخ الا بونالک | هج وبا ینفیدلوا هدجانم هنو تع نع هرافرط هحاصلالح ال |

 بونلوا هدافاو ضلع هج هوا كردنا تآرج ههناهاش یاک اخو شمنلک هتداعسرد |
 | هدیایو شلروس نامرف ندنران واھ هک رف یتیفک یاد كهللاراشم ابات |

 رخا هناکولم تاد بوسضلو هدنهبلع هج ردو كهبلاراشم هدها یادتا كس رالوق

 | یدا زلک هناسا ردق و هد رلردب ون یدبلوا شلروم یراب رادحات عمس ندف رط

 مدنفا ےن ید رازلوا هد زجاع هلع هدنارضح تاوذ نالو تاود یالکوو |

 تسب هراچ اما ردنقجهلوا بس هزمالتا تقاع رلهدام رکیدو هدامو مرولس
 : هداراو سا قا |

 * ه یدنفا تلاح نداغا لع 8 |

 هنتله یج ەر یر رضح زعدشا های نوت
۷ N le۱  

 قرهروم لم هن رط وشراح یعوط ند سغوط هدنسوق همشح قوغص

 ندسان للم یهناهاش تاذ هرزوا روک دم ته زامراو زراو هنسوق یرازاب تاب

 مناخ ربقفرب ندان ٌةفلاط ندن رلقدمهلوا بای ردق هقرف هنر نا
 هرز وا ا مور هد اط مدا مهاشداب قردل وا هدهظحالم برق هنط ردهاشدانوب

 هفخ باوح كرهمد روللوا هدنرادصق النسا یزک هراس دالب و یزک هلع هناتسنا

 ۱ یروشا كن هناکولم باح تقم وو شمش واص هلتع رس كره ر دتا املا هب ون اه جم



 | راتو اک ییلده كنراالاو تاذو رون وقوط هس رب رادجأت یاس :

 1 ؟مرتسوک تا لمم هنف رط یدنفا تناح اعاد بوقار هدة ءاعت یصوصخ وس

 1 هدهثار زمساحا ری یهاشداب باح ۳ یلنلدهموب ار مار روت تا

 3 تاذ 4سال | رول روس هلا وح ی ی ههلا یوم ءیدنفا ار رولوا

 | هدقمالکا امادو رولیشالکا یک کرک یرلقجهمهلوا مالکلاذفان هدنابون كنسراهبنس

 ۱ 1 رشاعلا دل ا یهسا %

 مدنفا ردشهناق راسحا هنمقرت یهاح هات راخا وشا ندمه دل وا
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